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Як Ви ставитеся до стажування за кордоном?
Стажування за кордоном 

— це не просто нагода 
дізнатися, „як там у них“, а 
й великий крок у професій-
ному зростанні. Це можли-
вість налагодити майбутню 
співпрацю, шукати нові 
ідеї для розвитку в рід-
ній країні. Тому більшість 
країн світу охоче приймає 
стажистів і дозволяє своїм 
випускникам ЗВО набувати 
досвід в інших державах. 
Сполучені Штати Америки, 
Велика Британія, Франція, 
Німеччина і Польща, а та-
кож Канада, Японія, Китай 
очолюють список країн, які 
особливо привітні до гос-
тей, що приїхали збагатити-
ся практичними знаннями. 
Яку країну вибрати для 
стажування? Орієнтуйтеся 
на те, де ваша спеціальність 
значно розвинена й де існу-
ють перспективні проекти, 
в яких можете взяти участь. 
Найбільш економічно 
привабливим є стажування 
в межах домовленостей між 
закладами вищої освіти, 
але кожен може організу-
вати собі таке закордонне 
навчання й самостійно (іс-
нує багато сайтів-пошуко-
виків, як ось studentjob.co.uk 
чи internshipprograms.com, 
які слід уважно моніторити) 
або за допомогою спеціалі-
зованих агентств.

Щоб потрапити на стажуван-
ня, потрібно відповідати 
певним вимогам, насампе-
ред — віковим і мовним. Але 
навіть якщо вам не більше 
30-ти і ви знаєте іноземну 
мову не нижче середнього 
рівня, важливою є ваша 
успішність, активність і 
цілеспрямованість. Перева-
гою закордонного навчання 
над домашнім є те, про що 
мовиться у прислів’ї: „один 
день, проведений в іншій 
країні, вчить більше, ніж 
десять років життя вдома“. 
Адже крім знань, стажер 
здобуває набагато більше 
— враження й розширення 
світогляду.

Анастасія Краснобрижа, студентка першого курсу 
магістратури Інституту хімії та хімічних технологій:

„Це  сприяє кар’єрному росту“
У мене на роботі є дівчина, яка, оскільки навчається у Львів-
ському інституті економіки й туризму, змушена їхати на 

практику до Албанії. Її стажування триватиме два літні місяці, 
кошти за дорогу вертають, навіть матиме мінімальний прибу-

ток. Колега неохоче сприйняла таку пропозицію, бо їй доведеться 
звільнятися з роботи. Я ж, якби добре знала англійську (для її вдосконалення бракує 
часу), була б не проти стажування за кордоном і кар’єрного росту.

Лідія Фединець, студентка першого курсу магістратури 
Інституту архітектури:

„Цікаві інші підходи“
Не маю досвіду стажування, але дуже хотіла б мати. Подава-
лася на програму Erasmus — потрібно було вибрати спеціа-
лізацію, надати резюме й портфоліо. Та мені відмовили, бо я 
недостатньо знала польську мову. Хоч добре знаю англійську, 
проте цього разу пощастило тим, хто знав польську. Згодом діз-
налася, що ті, хто потрапив, нічим важливим не займалися — перекладали якісь 
папери, а не проектували. Тому не шкодую. Буду сама шукати можливість стажу-
ватися, орієнтуюся на співпрацю з архітекторами Нідерландів. Мені цікаві їхні 
підходи до проектування, бо вони інші, більш функціональні.

Міркувала й опитувала Наталя ЯЦЕНКО

Андрій Лакуста, студент першого курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Не важливо, де компанія, а яка“
Нам викладачі вже розповідали про обміни між студен-
тами Політехніки і закордону, про літню школу в Німеч-

чині. Я не дуже в це вникав, бо і так переїхав з Чернівців 
до Львова, до того ж мені цікавіші програми обміну з Кана-

дою. Важливо добре знати англійську і мати високий рейтин-
говий бал. Побачу, як складеться, бо не маю такої нав’язливої цілі стажуватися 
за кордоном. Крім цього, не важливо, де розташована компанія для стажуван-
ня, важливо, яка ця компанія. Багато хороших міжнародних компаній мають 
офіси і в Україні. Загалом, стажування дає новий досвід.

Павло Петрук, студент четвертого курсу Інституту геодезії:

„Це навчання й екскурсії“
Мені відомо про стажування. Зокрема наш викладач з 
німецької Володимир Задорожний розповідав, що в Ні-
меччині є можливість стажуватися геодезистам і щороку 
кілька студентів-політехніків її використовують. Правда, 
для цього слід добре знати німецьку і бути успішним у своїй 
спеціальності. Стажери отримують непогану стипендію — при-
близно 450 євро, при цьому вони не оплачують проживання в гуртожитку. З моєї 
колишньої групи двоє студентів стажувалися за тією програмою і були задово-
лені. З іншої — їздили до Польщі. Стажування має два позитиви — навчання та 
екскурсії. Мені легше дається англійська, якщо шукав би стажування, то в країнах 
англійськомовних. Але про це треба було думати раніше.
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Закінчення на 4 с. m

форум випускників

Майже родинна зустріч політехніків
Понад тисячу випускників різних років, різних спеціальностей, 

із різних куточків України 2 червня з’їхалися до Львівської 
політехніки. Гаслом цьогорічної зустрічі стали слова, які 
закликають до дії — „Партнерство заради розвитку“. 

Щоб зрозуміти, який на Форумі 
випускників панував настрій, уявіть, 
що ви зустрічаєте друзів, яких не ба-
чили багато років, але досі зберігаєте 
теплі спогади, маєте багато спільного 
для розмови і вам просто не терпить-
ся дізнатися, хто чим зараз живе. Саме 
такою — теплою, дружньою, майже 
родинною була зустріч політехніків. 
Самотнім не почувався ніхто. Гурту-
валися разом і на офіційній частині, і 
пізніше, коли ходили в рідні аудито-
рії, на свої кафедри, фотографували-
ся, щоб зберегти щасливі миті, обмі-
нювалися номерами телефонів.

Офіційна частина заходу роз-
почалася зі Студентського славня, 
який виконала Народна хорова ка-
пела студентів „Гаудеамус“.

Першим усіх гостей на правах 
господаря привітав голова ради 
ректорів Львівщини, член-корес-
пондент Національної академії 
педагогічних наук України, лауре-
ат Державної премії у галузі науки і 
техніки, ректор Львівської політех-
ніки професор Юрій Бобало:

— Ми всі — випускники різних 
поколінь, із власним світоглядом, 
переконаннями та нас усіх об’єднує 
те, що своєю працею ми долучилися 
до історії розвитку нашого універ-
ситету. Кожен із нас розпочинав 
свою життєву дорогу в різних ку-
точках України та світу, та в певний 
час ці дороги перетнулися в одній 
точці — у Львівській політехніці. 
Ми пишаємося, що наші випуск- 
ники знані у світі, обіймають ви-
сокі посади у владних структурах, 

працюють у всіх галузях. 
Мета цього Форуму — 
об’єднати довкола нашої 
альма-матер однодумців, 
яким важливі та дорогі 
університетські ідеали і 
традиції, тих, хто може 
сприяти всебічному пов-
ноцінному розвиткові 
університету. Віримо, 
що Львівська політехніка 
з вашою допомогою на-
далі плекатиме ідеї висо-
коосвіченості та високої 

культури, ще солідніше виконуватиме 
високу місію університету.

Словами вдячності за здобуті вмін-
ня, знання, за дорогу в життя привітав 
усіх міський голова Львова, випускник 
Львівської політехніки Андрій Садо-
вий. Наголосив, що у Політехніці 
його навчили вчитися, шукати те, що 
потрібно, і вірити у власні сили — за 
це велика подяка. На переконання 
мера, зараз найпріоритетнішими для 
інвестування має бути освіта і наука. 

Продовжилася офіційна части-
на Форуму випускників панельною 

дискусією — „Глобальні тенденції 
сьогодення: шлях до успіху“ за учас-
тю президента польсько-української 
господарської палати, міністра фі-
нансів України в 2014 році, міністра 
економіки України в 2001–2002 роках 
Олександра Шлапака, засновника Ки-
єво-Могилянської бізнес-школи, пре-
зидента Київської школи економіки, 
засновника школи керування Україн-

ського католицького університету 
Павла Шеремети, Народної депу-
татки України Оксани Юринець, 
народного депутата України Олек-
сія Скрипника та співзасновника і 
члена ради директорів компанії 
SoftServe Тараса Кицмея. Модеру-
вала обговорення професорка Ін-
ституту економіки та менеджменту 
Ольга Мельник.

Упродовж години учасники дис-
кусії порушили чимало важливих 
питань про розвиток освіти і нау-
ки, основні принципи формування 
фахівців нового зразка, які будуть 
конкурентоспроможними та відпо-
відатимуть вимогам сучасного рин-
ку праці. Чи не найбільше цікавило 
питання можливості залучення ін-
вестицій. 

— Сьогодні наша освіта і наука 
потребують змін. Те, що у Львів-
ській політехніці почала діяти 
Tech StartUp School — це добре 
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свідчення того, що університет думає 
на перспективу. Ще потрібно, щоб у 
Політехніці з’явилася бізнес-шко-
ла світового класу. Бо нині потрібні 
бізнесмени, які вміють перетворю-
вати ідеї в гроші. А також має діяти  
потужна наглядова рада, яка б визна-
чала траєкторію руху університету 
у майбутнє, — підкреслив Олексій 
Скрипник. 

Павло Шеремета поділився думка-
ми про те, що нині Україні потрібен 
прорив. Найперше він мав би стосу-
ватися принципових питань — бо-
ротьби з корупцією та захисту права 
власності: 

— Проривом буде, якщо за 25–30 
років ми увійдемо до числа розвине-
них країн світу. Для цього нам по-
трібні інвестиції. Зараз ми інвестує-
мо лише 15% від ВВП, хоча потрібно, 
як мінімум 30–35%. Сьогодні багато 
говорять про іноземні інвестиції та 

для цього найперше потрібно усунути 
корупцію і захистити права власності. 
Добрим прикладом для нас може ста-
ти Сінгапур. Щодо університету, то 
Інтернет-речей, Tech StartUp School 
— дуже добрі ідеї та їх потрібно роз-
винути ще хоча би втричі. І головне, 
що ми на це спроможні.

Про залучення інвестицій говорив 
і Олександр Шлапак. Він перекона-
ний, що іноземне фінансування при-
йде лише після того, як будуть власні, 
вітчизняні, інвестиції. Навіть більше, 
доки не змінимо модель економіки зі 
споживацької — не зміниться нічо-
го. Ми не лише з’їдаємо те, що заро-
бляємо, а й всі прибутки, залучені та 

позичені кошти. Це замкну-
те коло. Світ живе за іншим 
принципом. Нам потрібно 
переглянути напрями дер-
жавної політики.

Оксана Юринець у своєму 
виступі чимало уваги приді-
лила питанням про посилен-
ня ролі України на міжнарод-
ній арені. Нинішнім нашим 
завданням має стати вміння 
вирішувати складні завдання, 
не боятися виходити на нові 
ринки, креативно мислити, а 
також навчитися переконува-
ти інвесторів, бо добра ідея без фінан-
сової підтримки не дасть результату.

Тарас Кицмей назвав чотири на-
прями, за якими має змінюватися су-
часна вища освіта:

— Перше: Go global. Нині світ 
глобалізується і ми бачимо конку-
ренцію за таланти. Багато випускни-
ків шкіл, університетів залишають 
Україну. А майбутнє нашої держави 

— це таланти, які працюва-
тимуть тут. Наше завдання 
бути конкурентоспромож-
ними на світових ринках. 
Друге: університет. Тобто 
люди, особистості, лідери. 
Зараз ми не створили мож-
ливості приходу нових та-
лантів, лідерів до закладів 
вищої освіти (ЗВО). Уні-
верситет на сьогодні — це 
стара гвардія. Тож потріб-
но змінити підходи до ке-
рування персоналом. Ма-
ємо створити мотивацію, 
щоб молодь працювала на 
комерційних і глобальних 

наукових проектах та викладала в 
університетах. Третє: місія універси-
тету — відкривати дорогу студентам. 
Сильні ми в тому, що наші ЗВО дають 
добрі фундаментальні знання. Та ще 
потрібно зрозуміти сучасні вимоги 
ринку праці, щоб давати ті знання 
і професії, які нині затребувані. І 
четверте: університет має бути біз-
нес-організацією, яка має починати-
ся зі школи лідерства чи бізнес-шко-
ли. Секрет компанії SoftServe — лі-
дерство + інновації. Ми завдячуємо 
успіху саме цим лідерам, які мають 
візію і вміють повести за собою лю-
дей. Тому має бути добре забезпечена 
кадрова політика. 

Друга панельна дискусія — „Укра-
їна і Світ. Стратегія Win-Win“ теж 
стосувалася векторів розвитку нашої 
держави загалом і освіти та науки зо-
крема. Учасники обговорення — член 
Ради директорів компанії SoftServe 
Тарас Вервега, співзасновник ТзОВ 
„Еко-оптіма“ Максим Козицький, ке-
рівник Львівської філії „KPMG Украї-
на“ Максим Войцеховський, керівник 
компанії EdPro Андрій Табачин, Ан-
дрій Михайлюк керівник ТзОВ „Зуман 
Юкрейн“ — на прикладах галузей, у 
яких працюють, аналізували можли-
вості для поступу нашої країни та ви-
ходу на світовий ринок. Модерувала 
обговорення проректор Львівської 
політехніки Наталія Чухрай,

Окрім спілкування учасники 
Форуму випускників мали нагоду 
оглянути найновіші стартапи, які 
запустили у Львівській політехніці, 
побувати на їх презентації. А також 
насолодитися творчими подарунка-
ми від Народного дому „Просвіта“ 
(керівник — заслужений працівник 
культури Степан Шалата). Танці, 
пісні, музика, — це все сприяло осо-
бливому настрою. 

Науково-технічна бібліотека під-
готувала книжкову виставку, при-
свячену відомим постатям. На огляд 
представили літографовані навчальні 
видання та подаровані цінні видання.

Ще одним важливим штрихом зу-
стрічі стало оголошення про те, що 
відтепер щороку в кожну першу су-
боту червня проходитиме такий Фо-
рум випускників. А також усі охочі 
можуть долучатися до „Клубу випус-
кників Львівської політехніки“, щоб 
об’єднувати зусилля та ідеї.

Наталія ПАВЛИШИН

форум випускників

Майже родинна зустріч політехніків
m Закінчення. Початок на 3 с.
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honoris causa

Політехніка поповнилася ще одним 
почесним доктором

У Львівській політехніці 29 травня відбулося особливо урочисте 
засідання Вченої ради університету, присвячене наданню 

почесного звання доктор honoris сausa президентові конференції 
ректорів технічних університетів Республіки Польща, ректорові 
Краківської гірничо-металургійної академії імені Станіслава 
Сташіца професору Тадеушу Сломці.

Ректор Львівської політехніки 
професор Юрій Бобало, вітаючи 
поважного гостя в нашому уні-
верситеті, наголосив, що Тадеуш 
Сломка зробив значний внесок у 
налагодження і поглиблення спів- 
праці між українським та польським 
університетами.

Розпочалася урочиста 
академія представленням 
учасникам засідання док-
торанта, його наукової 
та творчої діяльності у 
галузі геології.  

Тадеуш Сломка — ав-
тор понад 240 наукових 
праць, що викликали 
значний інтерес у євро-
пейському та світовому 
геологічному співтова-
ристві. Його обрано по-
чесним доктором одного 
з найкращих технічних 

закладів освіти Японії — Техноло-
гічного інституту в Шібаура та При-
карпатського національного універ-
ситету імені Василя Стефаника Іва-
но-Франківська. 

Професор Тадеуш Сломка був 
одним із ініціаторів укладення уго-
ди про співпрацю між Краківською 

гірничо-металургійною академією 
та Львівською політехнікою. Це по-
сприяло налагодженню постійного 
обміну студентів і викладачів та за-
провадженню процедури надання 
студентам подвійних дипломів.

Свою інавґураційну промову 
польський професор виголосив укра-
їнською мовою, завершивши її слова-
ми — „Слава Україні!“. Він подякував 
усім за довіру та визнання його заслуг 
у науково-освітній галузі. 

На урочисту церемонію завітали 
Генеральний консул Республіки Поль-
ща у Львові Рафал Вольський, ще один 
доктор honoris causa Львівської полі-
техніки, декан відділу менеджменту 
Краківської гірничо-металургійної 
академії Пйотр Лебковський, народ-
ний депутат України, професор Львів-
ської політехніки Оксана Юринець — 
усі вони привітали Тадеуша Сломку з 
отриманим почесним званням.

Зі словами вдячності ректорам  
Юрію Бобалу і Тадеушу Сломці ви-
ступив випускник обох університетів 
Микола Кульпа. Він цьогоріч отримає 
одночасно два дипломи — Львівської 
політехніки та Краківської гірни-
чо-металургійної академії. 

Наталія ПАВЛИШИН

до професійного свята

Нагороди отримали найкращі
З нагоди Дня працівників хімічної промисловості України 

керівництво ЛОДА організувало захід, на який запросили 
найкращих працівників галузі і закладів вищої освіти.

Присутніх із професійним святом 
привітав начальник департаменту 
економіки ЛОДА Роман Филипів. Він 
зокрема відзначив, що хімічна галузь 
області в парі із наукою впевнено по-
сідає передові позиції в Україні, на-
рощує випуск продукції, поліпшує її 
якісні показники. Він вручив подяки 
ЛОДА найкращим колективам хіміч-
них підприємств, їхнім працівникам, 
представникам закладів вищої освіти 
і молодій науковій генерації.

Подякою „за високий професіо-
налізм, багаторічну сумлінну працю, 
вагомий внесок у розвиток хімічної 

науки та з нагоди Дня хіміка“ наго-
родили і колектив Інституту хімії та 
хімічних технологій Львівської полі-
техніки. Її отримав заступник дирек-
тора професор Богдан Дзіняк. Роман 
Филипів також вручив диплом друго-
го ступеня магістрові першого року 
навчання ІХХТ Анастасії Лисенко, 
яка посіла друге місце у II турі Все-
української студентської олімпіади 
зі спеціальності „Технологія питної 
води та водопідготовка харчових ви-
робництв“.

— Це для мене неочікувано, бо 
друге місце на олімпіаді — це вже 

велика нагорода і честь, — гово-
рить Анастасія. — Своєму успіху 
завдячую всім своїм викладачам, а 
особливо доценту кафедри хімії та 
технології неорганічних речовин, 
заступнику директора інституту 
Роману Романовичу Оленичу. З ве-
ликим задоволенням ходила на всі 
його лекції. Він зумів мене не про-
сто зацікавити процесом очищення 
води, а й прищепити любов до май-
бутнього фаху. Маючи певні успіхи в 
дослідженні з цієї тематики, хотіло-
ся б згодом закріпити їх на якомусь 
підприємстві. Маю вже конкретні 
пропозиції і готова поєднувати нав-
чання і роботу. 

Катерина ГРЕЧИН
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із головної зали

11 кафедр мають нових завідувачів 
Травневе засідання Вченої ради було надзвичайно спекотним, і 

не тому, що на носі літо і стовпчик термометра стрімко пнеться 
до позначки +30 — 30 травня у стінах актової зали Львівської 
політехніки розгорнулося запекле протистояння за крісло 
завідувача кафедри.

Традиційно засідання розпоча-
ли із нагородження політехніків, 
що тривало понад півгодини. І це 
не дивно, адже нагородили 38 пе-
реможців Всеукраїнських студент-
ських олімпіад, а також — понад 30 
студентів за наукові здобутки. Від-
значили і керівників студентів-пере-
можців за високий рівень їхньої під-
готовки. Особливо багато нагород і 
подяк зібрав професор кафедри ЕЗП 
Мирослав Мальований. Професора 
кафедра ТЗЕ Сергія Рендзіняка за ба-
гаторічну сумлінну працю, вагомий 
особистий внесок у підготовку ква-
ліфікованих спеціалістів та плідну 
педагогічну діяльність нагородили 
Подякою Міністерства освіти і нау- 
ки.

Важливою подією на засіданні 
Вченої ради стало голосування, за 
результатами якого призначено но-
вих завідувачів 11 кафедр, зокрема 
професорів: Володимира Атаманю-
ка (ХІ, ІХХТ), Зеновія Знака (ХТНР, 

ІХХТ), Йосифа Ситника (МПА, 
ІНЕМ), Володимира Чернюка (ГС, 
ІБІД), Зоряна Піха (ТОП, ІХХТ), 
Мирослава Саницького (БВ, ІБІД), 
Ігоря Грицая (ТМБ, ІІМТ), Віктора 
Проскурякова (ДАС, ІАРХ), Ореста 
Лозинського (ЕКС, ІЕСК) та доцен-
та Валерія Оборжицького (РЕПС, 
ІТРЕ). Найбільша інтрига розгорну-
лася довкола новоствореної кафед-
ри ФАЗХ (ІХХТ), оскільки на посаду 
її завідувача інститут висунув аж 
двох кандидатів — доцента Павла 
Шаповала та професора Валентина 
Сергеєва. Таке рішення обумовлено 
конфліктом, що виник у колективі 
ІХХТ. За підсумками таємного го-
лосування, з результатом 69 проти 
43, завідувачем кафедри ФАЗХ при-
значили Павла Шаповала. Нагадає-
мо, у лютому цього року Вчена рада 
прийняла ухвалу про об’єднання 
кафедр фізичної та колоїдної хімії, 
аналітичної хімії та загальної хімії в 
одну загальноосвітню кафедру.

Також на засіданні розглянули 
питання „Про функціонування сис-
теми внутрішнього забезпечення 
якості освітньої діяльності і якості 
вищої освіти та її вдосконалення“ і 
„Про структуру та політику Львів-
ської політехніки у сфері якості“, що 
є важливими в умовах наближення 
моменту підтвердження Львівською 
політехнікою статусу національно-
го ЗВО. Результатами обговорення 
питань стало затвердження паке-
ту Положень Системи управління 
якістю та Цілей університету на 2018 
рік у сфері якості, а також окреслен-
ня стратегічних напрямів політики 
Політехніки у сфері якості.

Анастасія МОЗГОВА

міжнародний проект

Здобули додаткову освіту

Слухачі курсів професійної перепідготовки — звільнені у запас 
військовослужбовці Збройних сил України та члени їхніх родин, вояки 

АТО, в рамках проекту „Україна — Норвегія“ — 29 травня отримали свідоцтва 
та сертифікати про здобуття додаткової освіти за спеціалізованою 
програмою „Англійська мова та цифрові комунікації“.

Випускників через ві-
деозвернення привітав 
Надзвичайний і Повно-
важний посол Королівства 
Норвегія в Україні та Біло-
русі Уле Хорпестада. Теплі 
слова вітання висловили й 
проректор Львівської по-
літехніки Олег Давидчак, 
військовий аташе Коро-
лівства Норвегія в Украї-
ні, капітан другого рангу 
Ханс Петтер Мідттун, 
президент Міжнародного 
фонду соціальної адапта-

ції Володимир Рубцов. Від 
імені слухачів курсів ви-
ступив військовослужбо-
вець, звільнений у запас, 
Олег Кристиняк. 

Цього разу Інститут ад-
міністрування та післяди-
пломної освіти підготував 
42 слухачів курсів, із них 10 
відсотків — дружини вій-
ськовослужбовців. Їхні по-
передники вже опанували 
веб-дизайн, поліграфію та 
візуальні комунікації, що 
допомогло кожному з них 
знайти нове місце праці 
чи започаткувати власний 
бізнес.

Захід гармонійно до-
повнили прекрасні пісні 
у виконанні Народного 
ансамблю бандуристок                    
„Заспів“ під орудою 
Христини Залуцької.

Катерина ГРЕЧИН
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співпраця

Львівська архітектура 
очима польських 
студентів
У Львові на практиці побували польські студенти-

архітектори. Це відбулося завдяки угоді про 
співпрацю між Львівською політехнікою та Вищою 
технічною школою в Катовіцах. 

Студенти поділилися на дві групи. 
Одна впродовж 10 днів виконувала за-
рисовки-замальовки Львова, Жовкви 
і замків області, а друга на прохання 
пароха костелу святого архангела 
Михаїла, що в Сихові, робила обміри 
споруди цього храму. Студенти пра-
цювали під керівництвом доктора 
Магди Тункель із Катовіцкого вишу 
та Орести Ремешило-Рибчинської зі 
Львівської політехніки. Результати 
робіт виставлено в коридорі другого 
поверху нашого університету, а їхні 
автори отримали сертифікати. На 
урочистому врученні був президент 
Спілки архітекторів Львова Богдан 
Гой, а також проректор із міжнарод-
них відносин Олег Матвійків, пред-
ставники керівництва Інституту ар-
хітектури, студентського профкому, 
зокрема очільниця колегії студентів 
Анастасія Вакарчук.

— Цей захід ми ор-
ганізували за підтрим-
ки Спілки архітекторів. Чому? Тому 
що сьогодні дуже складно проводити 
якісь заходи з Політехнікою — всю-
ди треба щось заплатити і 150 разів 
підписати в кількох начальників… 
Звичайно, тут було би простіше це 
організувати в нас, але дуже усклад-
нюють ті процедури, коли за кожен 
крок доводиться призначати трьох 
відповідальних. Отож, у Політехні-
ці, відповідно до наказу, ми органі-
зували лише підсумки, — розпочала 
розмову Ореста Ремешило-Рибчин-
ська. 

Друга проблема, яка унеможли-
вила спільну участь у практиці поль-
ських та наших студентів, полягає в 
тому, що наші студенти не мають 
практики, адже теперішніми освіт-
німи вимогами це не передбачено.

— Розумію, що таке скасуван-
ня має об’єктивні причини, що це 
не ініціатива Політехніки, але ми 
повинні боротися, — продовжує 
думку завідувач кафедри дизай-
ну та основ архітектури Світлана 
Лінда. — Практика — це корисно 
використаний час студентів, одне 
із найяскравіших вражень, нагода 
підвищити свій професійний рівень, 
це комунікація, соціалізація студен-
тів. Практика особливо важлива для 
творчих професій. А підсумки такого 
заходу для наших польських сусідів 
дають підстави говорити, що цього 
дуже потребують наші студенти. Це 
не забаганка, а нормальна потреба 
для професійної підготовки архі-
текторів. 

Ірина МАРТИН

конференція

Щоби вода була добра, 
потрібні добрі фахівці
Такого висновку дійшли учасники 17-ої Міжнародної науково-

практичної конференції „Ресурси природних вод Карпатського 
регіону“, що традиційно відбувається у Львівській політехніці, і 
вирішили з відповідним клопотанням звернутися до МОН.

Основна тематика цьогорічної 
конференції не відрізнялася від по-
передніх, адже на ній ішлося про 
екологічний стан природних вод та 
оцінку стану мінеральних і — що 
дуже важливо! — про запобігання 
забрудненню природних вод та очи-
щення стічних. Однак цьогорічний 
захід мав свої особливості. Про них 
розповідає голова оргкомітету кон-
ференції, професор ІХХТ Зеновій 
Знак:

— Доповідачі представили низ-
ку нових технологічних процесів 

для очищення стічних вод. Важ-
ливо, що цим питанням перейма-
ються як промисловці, так і харчо-
вики, адже маємо цикл проблем, 
пов’язаних із водою, починаючи 
від її споживання і завершуючи 
поверненням у довкілля, тобто 
усім відомим кругообігом води 
у природі. Також порушили пи-
тання про ресурси мінеральних і 
природних вод в Україні, оскільки 
вони мають значний експортний 
потенціал — Європа охоче купує 
їх у нас. І то не дивно, адже наші 

води мають хороші смакові й ліку-
вальні властивості. 

Усі пропозиції, що прозвучали 
на конференції, ймовірно будуть 
втілені. Однак, як зазначив Зеновій 
Знак, в українських ЗВО нема такої 
окремої спеціальності. Тому вирі-
шили звернутися до МОН із клопо-
танням адаптувати до європейських 
наші навчальні програми, зважаю-
чи на специфіку кожного регіону. 
Львівська політехніка, наприклад, є 
асоційованим членом проекту „Вод-
на гармонія-2“, одне з головних за-
вдань якого — гармонізація освітніх 
програм для підготовки фахівців із 
технології води.

Конференція має міжнародний 
статус, оскільки ми всі маємо спіль-
ні проблеми. Нам варто запозичити 
досвід інших країн, а також популя-
ризувати свої розробки.

Ірина МАРТИН
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освітня програма

Політехніків запрошують    
до Школи демократії
22 травня до Львівської політехніки завітали представники 

Східноєвропейського центру багатопартійної демократії 
(EECMD) із презентацією освітньої програми Школа демократії. 

EECMD — громадська орга-
нізація, що виникла 2017 року 
на базі Східноєвропейського 
офісу Нідерландського інсти-
туту багатопартійної демокра-
тії (НІМД) і діє у 28 країнах сві-
ту. Метою роботи інституту є 
надання підтримки політичним 
партіям в умовах молодої демо-
кратії, однак Школа демократії 
— це проект, розрахований на 
різні суспільні групи, в основ-
ному — на молоде покоління. 
Програма функціює у 8 країнах 
світу з метою допомогти учасникам 
зрозуміти або поглибити знання у 
царині демократичного урядування. 
В Україні Школа діє від 2017 року у 
Львові та Одесі. Цьогоріч до переліку 
міст долучилася Полтава. Напрями, 
у яких працює EECMD, — допомога в 
удосконаленні політичної системи, 
допомога політичним партіям, роз-
виток демократичної культури.

Тривалість курсу — 5 місяців. На-
вчальна програма інтенсивна: 5-го-
динні заняття відбуваються двічі на 
тиждень у будні дні. Відвідуваність — 
одна з головних вимог до учасників 
програми: ті, хто відвідав не менше 
80% занять наприкінці отримують 
сертифікати.

— Курс поділено на чотири моду-
лі: теоретичний — загальні поняття 

про демократію, її світовий досвід, 
місце України у демократичному 
світовому розвитку; практичний: 
децентралізація, самоврядування; 
модуль, присвячений боротьбі з ко-
рупцією: що таке корупція, її прояви 
в Україні і за кордоном, як з нею бо-
ротися; прикладний — щоденні по-
треби існування політичних партій. 

Викладачі — українські та закор-
донні експерти: колишні народ-
ні депутати, відомі політологи, 
фахівці з неурядових організа-
цій тощо, — розповідає Кирило 
Третяк, координатор EECMD у 
Києві.

Програма безкоштовна, 
оскільки її фінансує Міністер-
ство закордонних справ Нідер-
ландів та інші донори. Подати 
заявку можна до 30 червня 2018 
року за посиланням https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
dDKreaSF9rxiNHicJ5m1tcnTK9C

7xIep6GvNBq1OZm_9hZSA/viewform. 
На початку липня відбудеться співбе-
сіда для тих, хто пройшов попередній 
відбір. Навчання стартує з вересня 
2019 року. Особливо успішним ви-
пускникам школи передбачено неве-
ликі ґранти для реалізування свого 
проекту.

Анастасія МОЗГОВА

працевлаштування

„Спеціалісте з техпідтрики, ми шукаємо тебе!“

ІТ-компанія ZONE 3000 пропонує політехнікам вакансію 
спеціаліста з технічної підтримки.

Найбільш актуальною ця пропо-
зиція є для тих, хто вивчає напрям 

„прикладна лінгвістика“, однак спе-
ціальність — не головне. Як зазнача-

ють представники компанії, основна 
вимога до кандидатів — знання анг-
лійської (рівні Upper-Intermediate 
або Higer level), оскільки головний 
обов’язок спеціаліста з технічної 
підтримки — консультація клієн-
тів англійською мовою у письмовій 
формі з питань послуг, які надає 
компанія, а саме: доменна реєстра-
ція, хостинг, SSL-сертифікати.

— Акцент ми робимо на грамати-
ці, усього решта навчаємо. Навчання 
не лише безоплатне — за умови його 
успішності передбачено платню, — 
розповідає рекрутер компанії Ольга 
Станіславська.

Також ZONE 3000 пропонує офі-
ційне працевлаштування, можли-
вість кар’єрного росту, комфортні 
умови праці та низку інших переваг.
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кар’єра

Шанс працювати в закордонній компанії
В Інституті економіки і менеджменту представники компанії 

McKinsey&Challenge зустрілися зі студентами та їхніми 
викладачами і організували кар’єрну сесію. 

У зустрічі взяли участь близько 60 
студентів та їхніх викладачів, щоби 
познайомитися з українським пред-
ставництвом компанії, що відстежує 
результати міжнародного конкурсу з 
фінансової аналітики CFA Institute 
Research Challenge, у якому беруть 
участь студенти ІНЕМ. Нагадаємо, 
що цього року наша команда серед 
36 учасниць потрапила до півфіна-
лу (16-ки) всеукраїнського етапу і 
виявилася єдиним представником 
західного регіону України.

— Консультанти розповіли про 
можливості професійного та кар’єр-
ного зростання в київському офісі 
компанії. Хоча загалом для McKinsey 
поняття „офіс“ досить умовне, 
оскільки одним із головних засад 
її діяльності є робота на території 
клієнта впродовж тривалого часу у 
будь-якій точці світу, — акцентує 

організатор зустрічі, постійний 
куратор команди Львівської полі-
техніки в CFA, доцент кафедри МО 
Тетяна Кулініч. 

Бізнес-аналітик компанії Юрій 
Вільчинський розповів про основні 
сфери діяльності McKinsey, її цінно-
сті, базові засади роботи, внутріш-
ню структуру, а консультант Григо-
рій Овсянников зосередив увагу на 
реальних прикладах стратегічного 
консалтингу, на окремих проектах 
у світовому бізнес-просторі. Сту-
денти почули про специфіку роботи 
компанії на ринках країн-учасниць 
СНД, де McKinsey має унікальний 
досвід навіть порівняно з її безпо-
середніми конкурентами з „великої 
трійки“ — Bain і BCG. 

На презентації йшлося про пере-
ваги роботи, кар’єрного зростання 
у компанії і за її межами. Рекрутер 

Анастасія Пилип’янко розповіла про 
базові вимоги і перші кроки для ін-
терна: претенденти надсилають своє 
CV, мотиваційний лист та виписку 
успішності у ЗВО, проходять тесту-
вання через сайт компанії. Звісно, 
важливе значення мають знання анг-
лійської, вища освіта і щонайменше 
рік досвіду роботи. Для відібраних 
кандидатів компанія проводить се-
рію інтерв’ю: тест аналітичних здіб- 
ностей, розв’язування бізнес-кейсу, 
безпосереднє спілкування з кандида-
том для виявлення його вміння не-
стандартно мислити, ініціативності, 
навичок командної роботи. 

Студенти також дізналися про 
додаткові можливості професійно-
го зростання, зокрема додаткового 
навчання консультантів (наступна 
кар’єрна сходинка після бізнес-ана-
літика) у відомих університетах сві-
ту за профілем компанії, перспекти-
ви стажування.

Ірина МАРТИН

перегони

Змагалися майбутні метрологи
Щорічна Всеукраїнська студентська олімпіада „Метрологія, 

стандартизація та сертифікація“ зібрала учасників з 
університетів усієї України. Серед її призерів — студент Львівської 
політехніки.

Олімпіада відбувалася впродовж 
трьох днів у нашому університеті. 

Окрім традиційного розв’язуван-
ня задач,  учасники під час кругло-

го столу говорили про 
підготовку фахівців із 
метрології, стандарти-
зації та сертифікації, 
тематику наукових до-
сліджень кафедр-учас-
ниць олімпіади та їхні 
практичні розробки, 
поділилися досвідом 
організації наукової 
роботи студентів. Іш-
лося і про можливості 
реалізації спільних 
наукових досліджень 
у галузі метрології, 
стандартизації та сер-
тифікації, перспективи 
розвитку спеціалізації. 
Завідувач кафедри ІВТ 

Богдан Стадник розповів про важ-
ливість фаху метролога, про те, що 
на кафедрі можна буде вступати до 
магістратури на спеціальність „Ви-
користання інформаційно-вимірю-
вальних технологій у робототехніці“ 
та наголосив, що наступного року 
кафедра святкуватиме 100-річчя. 

Отож, за підсумками, серед 44 
учасників першість в олімпіаді здо-
була студентка Одеської державної 
академії технічного регулювання та 
якості Владислава Грицанова. Друге 
місце вибороло троє студентів: Богда-
на Міняйло (Львівська політехніка), 
Сергій Бондаренко (Харківська полі-
техніка) і Катерина Коваль (Київська 
політехніка). На третьому: Олексан-
дра Котовська (Одеська політехніка), 
Маргарита Корольова (Дніпровська 
політехніка), Віталій Шилюк (Універ-
ситет біоресурсів і природокористу-
вання)  і Євгеній Колот (Металургійна 
академія у Дніпрі).
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як там у них

Український університет поза Україною
На двотижневому стажуванні в Українському вільному 

університеті (УВУ), що в Німеччині, старший викладач кафедри 
української мови Галина Городиловська відкрила нові сторінки 
діяльності професора Шевельова та перейняла досвід навчання 
тамтешніх студентів.

Мрія стала 
реальністю

Про це освіт-
ньо-наукове стажу-
вання моя співроз-
мовниця мріяла ще зі 
студентських років. І 
ось під час поїздки до 
Німеччини Галині Го-
родиловській вдалося 
зустрітися з ректором 
УВУ Марією Приш-
ляк і домовитися про 
стажування в самому 
університеті. Там науковиця вирі-
шила зосередитися на роботі в архіві 
і бібліотеці. 

— У тамтешніх унікальних архі-
вах є чимало діаспорних видань. А 
Юрій Шевельов викладав в УВУ після 
війни (1946–1950 рр.), був професо-
ром цього університету. Я ознайо-
милася з фондами бібліотеки, мето-
дичними, науковими публікаціями 
викладачів університету, працювала 
з дослідженнями Шевельова. Біблі-
отекар Іванка Реберт провела мені 
цікаву екскурсію їхньою книгозбір-
нею, — розповідає Галина Городи-
ловська. 

Український вільний університет 
— українськомовний навчальний за-
клад на території Німеччини. Отож, 
основна вимога до абітурієнтів 
— знання української. Хто навча-
ється на міжнародних відносинах, 
обов’язково повинен знати англій-
ську. Викладачі цього університету 
— здебільшого з Європи, а також зі 
США та України. А більшість студен-
тів — теж з України.

Лекції за круглими 
столами

Галині Городиловській також 
було цікаво відвідати як вільній слу-
хачці заняття в університеті, поди-
витися, як відбувається навчальний 
процес. 

— Там використовують цікаву, як 
на мене, методику, цілком відмінну 

від нашої. Увагу зосе-
реджують на дискусії. 
Це можна собі дозво-
лити завдяки малій 
кількості студентів. 
Якщо в університеті 
їх усього 250, то на 
лекції — приблизно 
10–12. Заняття відбу-
ваються у невеликих 
аудиторіях за круг-
лими столами. Ви-
кладають там вільно, 
а студенти активні 
на занятті. Вони мо-

жуть мати різні думки, висловитися 
на будь-яку тему. І ніхто їх за це не 
засуджує. Навіть якщо викладач не 
погоджується зі студентом, однак 
поважає його думку. 

В УВУ вчаться на магістратурі і 
мають дев’ять основних курсів та 
три додаткові, залежно від спеці-
альності, тому що є три факульте-
ти: економічних і державних наук, 
філософський, україністики. Нау-
ковці часто пишуть там докторську 
працю, захищаються на професора 
(габілітованого доктора). 

Галина Городиловська побувала 
на лекціях двох викладачів. Їй були 
цікаві їхні виклади, попри те, що ці 
особи не мають жодного стосунку до 
її фаху. Це лекції Петера Гількеса, 
професора Мюнхенського універ-
ситету Людвіґа-Максиміліана, який 
викладає філософію права, а також 
Роналда Піча, який викладає новіт-
ні технології у педагогіці (зокрема 
провадить порівняльний аналіз з 
Україною). Дуже хотіла потрапи-
ти і на виклади професора з Австрії 
Міхаеля Мозара, який читає історію 
української мови. Однак він мав 
прибути до студентів лише напри-
кінці травня.

— Для оцінювання студенти 
пишуть есе чи реферативну роботу 
— викладають свій погляд на проб- 
лему, яку досліджують. Можуть ви-
користати 20–30% запозичень, тоб-
то цитат. Списувати категорично 
заборонено. У такому разі можна от-

римати попередження, а далі навіть 
бути відрахованим з університету. 
Також можливий усний іспит, — ді-
литься враженнями пані Городилов-
ська. — Я спілкувалася зі студентами 
з України, серед них є і львів’яни. В 
основному наші вчаться на економі-
ці та бізнесі. 

Студенти УВУ переважно пра-
цюють, заробляючи собі на оплату 
навчання. В УВУ також можна от-
римати стипендію чи ґрант. До сту-
дентів там ставляться досить лояль-
но — скажімо, якщо вони вибрали 
три курси з трьох запропонованих і 
не встигають, то можуть взяти від-
термінування або відмовитися від 
одного курсу. 

Навчання в університеті поділя-
ється на два блоки: літній і зимовий 
семестри. Літні канікули розпочина-
ються всередині липня. 

Новий досвід
Які ж результати стажування Га-

лини Городиловської в УВУ? Вона 
вивчила багато цікавих матеріалів і 
зрозуміла, що можна чимало запози-
чити із навчального процесу і прак-
тикувати це на заняттях зі студента-
ми Політехніки, зокрема методи ви-
кладання, цікаві теми для написання 
рефератів, есеїв, а також для диску-
сій, обговорень, адже це ефективно 
для запам’ятовування нового матері-
алу. Зі своїми колегами пані Галина 
обмінялася формами організування 
контролю, а також ознайомилася з 
їхніми науковим публікаціями.

Звісно, багато нового довіда-
лася про постать Юрія Шевельова. 
Це особа високого світового рівня. 
Його фундаментальна праця „Істо-
рія української фонології“ — знако-
ва для світової культури. 

— Було зворушливо тримати це 
дослідження у руках, читати лис-
ти професора. Як результат свого 
стажування я написала статтю про 
діяльність професора Шевельова в 
УВУ. Її опублікують в університет-
ському виданні. 

Пані Галина заохочує своїх колег 
і студентів користати нагодами за-
кордонних стажувань і таким чином 
поглиблювати свої знання та набу-
вати нового досвіду. 

Ірина МАРТИН
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форум винахідників

Ті, хто творить моду на науку
Упродовж двох днів, 25–26 травня, на території Tech StartUp School 

можна було переконатися, як стрімко нині розвиваються стартапи, 
як від геніальних ідей переходять до геніальних розроблень, а також 
поспілкуватися з тими, хто не просто тримає руку на пульсі цього 
шаленого життя, а самі задають йому ритм. Це все відбувалося в 
межах науково-технологічної виставки „Інноваційна весна“.

На „Інноваційній весні“ науковці 
представляли свої роботи у семи різ-
них категоріях: енергоефективність, 
будівництво доріг, культурний ме-

неджмент, поводження 
з твердими побутовими 
відходами, ліфтове гос-
подарство, діловий ту-
ризм та просто туризм.

Уже саме відкриття 
заходу наробило стільки 
шуму, що позбігалися не 
тільки ті, кому було ці-
каво потримати в руках 
роботехнічні винаходи, 
а також і шанувальники 
гурту DZIDZIO, адже 
фронтмен Михайло 
Хома був зірковим го-
стем заходу.

Фестиваль розпочав-
ся із перегонів. Ректор Львівської 
політехніки  професор Юрій Боба-
ло, мер Львова Андрій Садовий, при-
зерка двох престижних нагород для 

юних винахідників Соломія Линьо 
та Михайло Хома позмагалися, чия 
роботизована електрична машинка 
(розроблені у Tech StartUp School) 
першою фінішує. Сказати, що емо-
ції вирували — не сказати нічого. І 
врешті під бурхливі оплески, крик 
вболівальників переміг — DZIDZIO.

Головною метою фестивалю було 
показати цікаву та креативну науку, 
ознайомити зі стартапами, проекта-
ми і технологічними розробками, які 
вже існують у Львові.

Окрім різних представлень роз-
робок від юних винахідників і від 
тих, хто вже має трохи досвіду, на 
„Інноваційній весні“ відбулася низка 
майстер-класів. Так, зокрема, екс-мі-
ністр економіки Павло Шеремета 
розповідав про „Блакитно-океанний 
прорив“, про бізнес-ангелів говори-
ла політична та громадська діячка 
Яніка Мерило, український політик 
Олег Березюк про те, „З чого почи-
наються інновації?“. І це ще далеко 
не ввесь перелік зіркових гостей, які 
ділилися власним досвідом.

Цей захід організували STEAM 
space, Tech StartUp School, Львів-
ський кластер розвитку освіти та 
креативності й Інститут міста.

Наталія ПАВЛИШИН

продуктивна зустріч

Інновації та інтелектуальна власність

Прийти 25 травня на лекцію заступника міністра економічного 
розвитку Михайла Тітарчука дізнатися більше про „Інновації, 

інтелектуальна власність, державно-приватне партнерство“ 
мали нагоду студенти та викладачі Львівської політехніки. 
Продовжив зустріч та обговорення актуальних питань у Tech 
StartUp School, яка є прикладом того, як розвивати та підтримувати 
найперспективніші стартапи.

— Львівська політехніка — це 
двигун сучасної економіки. Головне 
завдання уряду підтримати і допо-
магати розвиватися тим галузям, які 
зараз стрімко зростають, це зокрема 
стосується ІТ-технологій, інновацій. 
Українці — нація з інженерним мис-
ленням. Ми маємо посісти гідне міс-
це серед європейських країн, — на-
голосив Михайло Тітарчук. — Значна 
частина стартапів — це бізнес-ідеї, 
які є реальним сектором економіки. 
Найголовніше — не лише створен-
ня законодавчого врегулювання, а й 

формування фахового складу. Гово-
рячи про патентування винаходів, 
необхідно дбати і про охорону інте-
лектуальної власності.

Заступник міністра також презен-
тував створення Центру підтримки 
технології та інновацій, який стане 
поштовхом до розвитку економіки.

Гість Політехніки поділився плана-
ми щодо нового законопроекту „Про 
розвиток інновацій“, що має створити 
умови для підтримки інновацій.

Завершилася зустріч підписан-
ням протоколу між Tech StartUp 

School та Міністерством економіч-
ного розвитку про наміри двосто-
роннього співробітництва і в пер-
спективі — створення Центру під-
тримки технологій та інновацій для 
всієї Львівщини, який діятиме на 
базі Львівської політехніки. 

Як зазначив Михайло Тітарчук, 
створення таких Центрів сприяти-
ме спрощенню доступу до баз даних 
патентної та науково-технічної ін-
формації, публікацій із питань ін-
телектуальної власності, навчаль-
них матеріалів для винахідників та 
дослідників, малих та середніх під-
приємств, представників промисло-
вого сектора. А також проведенню 
семінарів і круглих столів із питань 
інтелектуальної власності, органі-
зації дистанційних курсів, наданню 
консультацій тощо.

Наталія ПАВЛИШИН
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ювілей 

Видавництву Львівської політехніки — 25!
Напередодні професійного свята — Дня працівників видавництв, 

поліграфії і книгорозповсюдження — Видавництво Львівської 
Політехніки відсвяткувало свою чвертьвікову діяльність. 

Про те, що вдалося зробити за 
25 років від заснування (2 квітня 
1993 року) можна й не говорити бага-

то, а достатньо лише пройтися кор-
пусами університету, щоб побачити, 
скільки діє книгарень та яке різнома-
ніття друкованої продукції там пред-
ставлено. Усі видання спрямовано на 
допомогу студентам, науковцям і є 
своєрідним вінцем науково-дослідної 
роботи політехніків.

— Ми зібралися насамперед, щоб 
вшанувати „її величність — Книгу“ 
та тих, хто її творить. Наш захід не 
даремно називається „Зустріч книго-
любів“. Адже у Львівській політехніці 
книга завжди займала почесне місце. І 
одні з перших видань — книги з істо-
рії альма матер, — розпочав урочисту 
зустріч багатолітній директор Видав-
ництва Іван Паров’як. 

Усіх, хто причетний до видавничої 
справи у Львівській політехніці, при-
вітав ректор професор Юрій Бобало, 
наголосивши на їхньому величезному 
внеску в розвиток університету. 

Зі словами привітань і вдячності 
звернулися до працівників видавниц- 
тва проректор із наукової роботи 
професор Наталія Чухрай, директор 
Інституту економіки та менеджменту 
професор Олег Кузьмін, заступниця 
очільниці Товариства „Просвіта“ На-
дія Любомудрова та інші гості.

За сумлінну працю та вагомий вне-
сок у розвиток книговидання ректор 
вручив пам’ятні подарунки та подяки 
низці працівників видавництва. На-
томість Іван Паров’як вручив сороч-
ки із логотипом видавництва тим, 
хто постійно докладається до його 
розвитку.

Наталія ПАВЛИШИН

студентський конгрес

Захист навколишнього середовища

У Львівській політехніці 22–23 травня відбувся V Міжнародний 
студентський конґрес „Захист навколишнього середовища. 

Збалансоване природокористування“, який організувала кафедра екології 
та збалансованого природокористування Інституту сталого розвитку 
ім. В’ячеслава Чорновола.

У його роботі взяло 
участь 39 учасників із 11 
міст України (студенти, 
аспіранти, учні середніх 
шкіл, коледжів, ліцеїв). 
Подано рекордну кіль-
кість (105) тез, зокрема й 
з Польщі, які ввійшли до 
збірника. Тематику висту-
пів було присвячено тех-
нологіям очищення сто-
ків, питної води, газового 
середовища, моніторингу 
цих очищень, аналізу роз-
роблених технологій і сво-
їх (на основі існуючих).

На пленарному засі-
данні та двох секціях мо-
лодь шукала шляхи подо-
лання цвітіння водойм, 
розповідала про досвід 
зарубіжних країн у спра-
ві виховання екологічної 
культури населення. Май-

бутні науковці говорили 
також про основні чинни-
ки формування „Зеленої 
економіки“, екологічні 
проблеми в Україні, захист 
довкілля, розглядали роль 
громадських об’єднань у 
підвищенні рівня еколо-
гічної освіти місцевого 
населення, аналізували 
процес перероблення від-
ходів. Йшлося також і про 
використання сонячної 
енергетики в Україні, еко-
логічну безпеку у контек-
сті сталого розвитку тощо. 
У рамках конґресу відбувся 
круглий стіл „Точка зору 
студентства на розв’язан-
ня глобальних екологічних 
проблем“. 

— Ми допомогли сту-
дентам організувати за-
хід, який відтворював би 

порядок дня, дух і спосіб 
провадження „дорослого“ 
конґресу, — говорить за-
відувач кафедри професор 
Мирослав Мальований. — 
Хочу відзначити цікаві й 
змістовні доповіді учнів 
Львівського технологіч-
ного коледжу (одна з них 
була виголошена на пле-
нарному засіданні, інші 
— в секціях). Оскільки ко-
ледж готує високоосвіче-
них і екологічно свідомих, 
то вони будуть нашими 
майбутніми студентами. 
Цей конґрес допоміг нам 
згуртувати здібне юнац- 
тво, хоча б частково змі-
нити їхню екологічну сві-
домість (це слід робити 
ще у дитячих садочках). 
Звичайно, не всі їхні ідеї 
можуть бути практично 

втілені, але учасники кон-
ґресу набралися досвіду, 
ставили запитання й от-
римували відповіді на них. 
Друге завдання — підбір 
свідомих, які хочуть на-
вчатися в нас і займатися 
згодом проблемами охо-
рони довкілля. І третє — 
дати молодому пагінню 
самовиразитися, розпові-
сти про свої ідеї, побачити 
своє місце у світі.

Катерина ГРЕЧИН
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„День“ у Львові

„Фотосинтез“, який продукує нове 
мислення
„Фотосинтез“, який надихає, дарує радість та енергію, 

творить нове бачення — такою є виставка світлин 
ХІХ Міжнародного фотоконкурсу газети „День“, яку 31 травня 
вже вдесяте презентували у Львівській політехніці. Це понад 
250 найкращих фотографій митців та аматорів зі всієї України, 
відібраних із-поміж двох тисяч, які надіслали на конкурс.

— Звісно, війна нині у фокусі 
майже в усіх нормальних людей, які 
мають відкрите серце. Для мене є 
ненормальною та кількість людей, 
яка все ще їздить до агресора. Я не 
сприймаю взагалі тих, хто купив 
квитки і їде на чемпіонат у Росію. Це 
немислимо! Ніколи б не взяла фото-
графію з цієї акції, — наголосила на 
відкритті виставки головний редак-
тор газети „День“ Лариса Івшина. — 
Наші виставки ми робили до війни, 
робимо зараз, і, сподіваюся, що ця 
культурна робота пом’якшить трав-
ми і рани після війни. Бо настрій, 
який несе саме ця фотовиставка — 
це оптимізм, настрій до подолання. 
Є колосальна серія про поранених на 
фронті, їхню мужність. Із цієї муж-
ності, як із джерела, має брати на-
снагу все суспільство. Не киснути, 
не занепадати, а бути солідарними, 
підтримувати один одного і їх най-
перше.

Виставку „Фотосинтез“ назива-
ють інтелектуальним марафоном. 
До Львова її вже побачили в Києві, 

Харкові, Дніпрі, Прилуках, Вінниці 
та Луцьку. Готуючи ці виставки, як 
каже Лариса Івшина, завжди про-
понують нову національну ідею — 
ідентичність і модернізацію.

— Пам’ятаємо своє важливе і вчи-
мося у світу. Модернізуємося, про-
понуємо нашій молоді найбільший 
динамізм, поєднаний із тим, що є в 
нас найцінніше. Ліна Костенко, ко-
ментуючи наші фотографії, сказала, 
що це не фото, а картини, відібрані 
часом, побачені талановитими людь-
ми, зігріті любов’ю та серцем. Вони 
потребують рам. Культурний, архі-
тектурний та гуманітарний простір 
Львівської політехніки — це одна з 
найбільш розкішних рам, які можуть 
бути для таких великих робіт — із ве-
ликим серцем та великим потенціа-
лом, — додала головна редакторка 
„Дня“.

Найпершим шановану гостю при-
вітав ректор Львівської політехніки 
професор Юрій Бобало. Він поділив-
ся захопленням від виставки, наго-
лосивши, що „ці фотографії давно 

перестали бути просто фотографіями 
— це мистецтво“.

Серед численних гостей, які при-
йшли до Політехніки, щоб оглянути 
фотовиставку і зачерпнути інтелекту-
ального натхнення були митці, нау-
ковці, постійні автори газети „День“.

Проректор Львівської національ-
ної академії мистецтв Роман Яцiв, 
аналізуючи виставку, зауважив: 
якщо тексти в часописі стимулюють 
мислення і розгортають широку па-
літру та амплітуду ідей, які спрацьо-
вують на перспективу розвитку на-
шої держави, то фотовиставка — це 
своєрідна естетична антропологія 
української душі, характеру, нашої 
доби. У цих героїчних, драматичних, 
поетичних, ліричних, гумористичних 
зрізах ми бачимо український харак-
тер, вибудовуваний століттями у дуже 
складних політичних обставинах. 

— Сьогодні на цій виставці до 
кожного з нас промовляє Україна — 
очима наших воїнів із окопів і дітей, 
порепаними руками наших найрідні-
ших бабусь, розбитими шибками бу-
динків і спалених церков… Це вели-
кий поштовх до праці й натхнення, — 
наголосила директор Міжнародного 
інституту освіти, культури та зв’язків 
із діаспорою Ірина Ключковська.

Після офіційного представлення 
всі охочі мали нагоду поспілкуватися 
з Ларисою Івшиною під час круглого 
столу. Головна думка цього діалогу, 
який стосувався сьогодення, істо- 
ричних фактів, — відновлення істо-
ричної справедливості, формування 
нової еліти та пошуку інтелектуаль-
них джерел у своїй минувшині.

— Не може бути зараз, в умовах 
надзвичайних можливостей, несфор-
мований інтелектуальний тренд. 
Люди не мають права ухилятися від 
того, щоб стати високорозвиненими. 
Бо за це віддавали й віддають життя 
ті, хто виборює для нас це право й 
можливості, — наголосила Лариса 
Івшина.

Ця зустріч, як говорили на завер-
шення учасники — студенти, викла-
дачі, представники громади, стала 
еліксиром, який додає сил і надихає 
до дальшого поступу і розвитку.

Наталія ПАВЛИШИН
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круглий стіл

Транснаціональний захист трудових 
мігрантів
Порушувати досить гострі проблеми і намагатися спільно шукати 

їх розв’язання — це один із пріоритетних напрямів діяльності 
Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків із діаспорою Львівської 
політехніки. 30 травня тут зійшлися дослідники міграційних процесів в 
Україні, щоб обговорити одне з найактуальніших питань сьогодення — 
„Міграція і ринок праці, чи можливий транснаціональний захист трудових 
мігрантів“.

Модерувала захід 
старший науковий спів-
робітник МІОК Оксана 
П’ятковська. Вона наго-
лосила на важливості цієї 
зустрічі, зазначивши, що 
хоча міграційна тема не 
нова, та вона стає щораз 
актуальнішою, бо є низка 
чинників, які впливають 
на посилення міграцій-
них настроїв українців, 
особливо серед молоді: 
економічна криза в Украї-
ні, різке падіння прибутку 
у чималої кількості насе-
лення та проблеми фор-
мування ринку праці. 

Обговорення стосува-
лися порушення трудових 
прав наших працівників за 
кордоном та причини їх 
виникнення, посередниц-
тво у працевлаштуванні 
та небезпеки, які підсте-
рігають трудових мігран-
тів, а також чимало уваги 
приділили пошукам шля-
хів транснаціонального 
захисту прав українських 
трудових мігрантів.

— Сьогодні про пи-
тання трудової міграції 
говорять багато. Ми чуємо 
дуже різну інформацію, 
яка часто суперечить одна 
одній. Нею досить легко 
спекулювати. Та саме наш 
круглий стіл особливий 
тим, що обговорювані 
теми базуються на реаль-
них дослідженнях, аналі-
зі, експертній думці. Тут 
представлено результати, 
якими можна сміливо опе-
рувати, — наголосила на 
початку зустрічі директор 
МІОК Ірина Ключковська.

На обговоренні пред-
ставили українську части-
ну результатів досліджен-
ня, яке провадили в межах 
проекту „Назустріч поси-
ленню транснаціональної 
співпраці у сфері трудово-
го права з питань трудової 
міграції“ (STRONGLAB) 
щодо трудової міграції з 
України та інших європей-
ських країн до країн Више-
градської четвірки, який 
зреалізовував міжнарод-
ний консорціумом у скла-
ді Multikulturni centrum 
Praha (Чехія), Fundacja 
Nasz Wybór (Польща), 
Centrum pre výskum 
etnicity a kultúry (Словач-
чина), AnBlokk Kultúra- 
és Társadalomtudományi 
Egyesület (Угорщина), 
Благочинна організація 
„Благодійний фонд „За-
порука““ (Україна).

— Одна з програм ор-
ганізації „Запорука“, яку я 
представляю, — допомога 
мігрантам. Ми акцентуємо 
увагу на транснаціоналіз-
мі, щоб мігранти з Украї-
ни отримували допомогу 

і тут, і в країні, куди при-
їхали. Цей проект захи-
щатиме наших земляків 
у країнах Вишеградської 
четвірки, тому так багато 
зусиль докладаємо, щоб 
порушити це питання і 
створити умови співпра-
ці, — розповіла керівник 
проектів та програм БО 
„Благодійний фонд „Запо-
рука““ Ярослава Хомцій.

Більше деталей про те, 
як опитували й про голов-
ні акценти, які робили при 
цьому, розповіла дослід-
ниця БО „Благодійний 
фонд „Запорука“ Вікторія 
Володько:

— Окрім опитування, 
ми мали ще й п’ять інког-
ніто-включень, коли наші 
працівники приходили до 
агентств як клієнти, які хо-
чуть виїжджати за кордон. 
Найперше ми старалися 
зрозуміти умови праці. А 
також і те, як працюють 
посередники у працевлаш-
туванні. Адже ринок праці 
дуже різноманітний, на-
сичений і значною мірою 
тіньовий.

Згідно з дослідженням, 
основні характеристи-
ки ринку праці в Україні, 
які суттєво впливають на 
міграційні процеси, такі: 
40–60 відсотків трудового 
ринку — в тіні; українські 
працівники — чи не найде-
шевші в усій Європі. Про-
блема й в тому, як зазначи-
ла Вікторія Володько, що 
не зважаючи на те, що в 
нас на законодавчому рів-
ні дуже сильний трудовий 
захист, він слабо імпле-
ментується на практиці. 
Це врешті й спричинює те, 
що українці не зважають 
на порушення своїх тру-
дових прав за кордоном, 
бо там отримують більшу 
платню, ніж у своїй дер-
жаві.

Нині головний напрям 
роботи скеровано на ство-
рення умов для функцію-
вання підрозділів мігран-
тів за кордоном, а також 
державних програм, які 
б інформували мігрантів 
про можливості отриман-
ня трудової допомоги. 

Серед спікерів круглого 
столу були й інші експер-
ти, які вивчають ці питан-
ня: заступник директора 
Центру соціальних і тру-
дових досліджень Оксана 
Дутчак, координатор ГО 
„Працююча християнська 
молодь“ Марина Пасєч-
ник, начальник Головно-
го управління держпраці 
у Львівські області Ольга 
Вільхова та голова проф-
спілки Всеукраїнського 
об’єднання солідарності 
трудящих „Воля“ Ярослав 
Ковалишин. Учасники за-
ходу також напрацювали 
нові ідеї для організуван-
ня дальших досліджень, 
які допомагали б розв’яза-
ти ще кілька міграційних 
проблем.

Наталія ПАВЛИШИН
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авторський проект

Тарас Чухліб про дослідження та 
правдиву історію 
Упродовж року авторський проект професорки Львівськоїх політехніки 

Ірини Фаріон „Від книги — до мети“ давав змогу знайомитися з 
непересічними особистостями, думки яких сьогодні мають вагоме значення 
у формуванні національної свідомості, а презентовані праці стають 
певною гарантією, що шлях, який торують автори, стане шляхом багатьох, 
особливо — молоді. 

Остання в цьому се-
зоні зустріч відбулася з 
відомим істориком, ди-
ректором Науково-дос-              
лідного інституту ко-
зацтва ім. Степана Бан-
дери Тарасом Чухлібом. 
Науковець уже вдруге 
взяв участь у проекті 
Ірини Фаріон. Цього 
разу він знову говорив 
про засадничі питання 
— знання власної іс-
торії: не надиктованої 
кимось, не написаної 
для нас із інших країн, а 
тієї, яку історик вивчає, 

роками працюючи над 
архівними документами, 
значна частина яких не-
відома на загал. Презен-
тація його монографій 
„Донеччина і Луганщина 
— козацькі землі Украї-
ни“, „Козаки і татари…“, 
„Гетьмани України: вій-
на, політика, кохання“ 
заново відкрили окремі 
сторінки історії нашої 
нації. На сьогоднішній 
день науковець опублі-
кував уже 450 наукових 
та науково-популярних 
праць з історії України, 
Польщі, Росії, Туреччи-
ни XVI–XІХ століть. 

Презентуючи книгу 
„Донеччина і Луганщина 
— козацькі землі Украї-
ни“, автор наголосив: 

— Книга базована на 
працях багатьох науков-
ців. На основі архівних 
матеріалів доведено, 
що на територію сучас-
ної Донеччини та Луган-
щини, де зараз тривають 
бойові дії, козаки при-

йшли ще на початку XVI 
століття. Вони розвива-
ли там не лише військову 
справу, а й вели сільське 
господарство, займалися 
мисливством, видобува-
ли сіль. Також у книзі є 
мапа сучасної війни на 
сході України, ілюстро-
вана світлинами, зокре-
ма й українських бійців. 

Праця „Козаки і та-
тари. Українсько-крим-
ські союзи 1500–1700-х 
років“ по-новому роз-
криває трьохсотліття 
української та крим-
сько-татарської історії. 
За той час було укладено 

між українцями і татара-
ми 20 мирних договорів. 
Тобто ми більше дружи-
ли між собою, ніж вою-
вали.

Окрему увагу Тарас 
Чухліб приділив значи-
мості Львівської істо-
ричної школи Михайла 
Грушевського, яка дала 
поштовх до створення 
Української держави. 
Він переконаний, що 
якби не було української 
історичної школи, яку 

очолював Михайло Гру-
шевський, то не було б                                                          
України. Бо спершу 
створили ідею України, 
прописали в книгах, а 
тоді вона вкоренилася 
в суспільну свідомість і 
визріла в державу.

У книзі „Гетьмани 
України: війна, політи-
ка, кохання“ один із роз-
ділів називається „Ко-
зацький цар — Северин 
Наливайко“. Історик 
дослідив, що цьому геть-
ману складали присягу 
українці, які обов’язково 
повинні були розмовля-
ти українською мовою. 
Тоді в королівській кан-
целярії Степана Баторія, 
потім Сигізмунда III 
були налякані тим, що 
„вся Україна покозачи-
лася“.

Ця зустріч була, ма-
буть, одна з найемо-
ційніших, пересипана 
тонкими жартами Та-
раса Чухліба. Він багато 
говорив і про нашу ми-
нувшину, і про нинішню 
державу, наголосивши, 
зокрема, на проблемі 
неперебірливого видан-
ня книг різних псевдо-
істориків та відсутності 
запалу до пізнання своєї 
правдивої історії. 

Наталія ПАВЛИШИН
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громадські проекти

Нова українська школа
Київський тижневик „Освіта“ обрав 100 найкращих освітян 2017 року. 

Серед них — професор кафедри педагогіки та соціального управління 
ІНПП, президент Львівського крайового товариства „Рідна школа“ 
Петро Сікорський. Це визнання він отримав „за глибоку аналітичність і 
дискусійність публічного коментування у ЗМІ концепції „Нова українська 
школа“.

— Товариство було 
засноване 9 серпня 1881 
року і вело величезну про-
світницьку та видавничу 
діяльність серед україн-
ського населення, — роз-
повідає Петро Сікорський. 
— Навіть у часи польсько-
го панування мало свої 
приміщення, засновува-
ло фахові школи, вело ви-
давничу діяльність, діяли 
при ньому дитячі закла-
ди, учительські семінарії. 
Роботу Товариства при-
пинили совєти 1939 року. 
Діяльність вдалося від-
новити лише 1991 року, 
тоді його президентом 
став відомий науковець, 
академік Володимир Па-
насюк (нині — почесний 
президент Товариства). 
2003 року я став другим 
президентом Товариства.

— Петре Івановичу, що 
вдалося вже зробити? 

— Зібрали матеріал із 
прізвищами і короткими 
біографічними даними 
всіх керівників Товарис- 
тва „Рідна школа“ і видали 
книжку „Вони очолювали 
„Рідну школу“. Відновили 
проведення (з моєї ініці-
ативи) всеукраїнських пе-
дагогічних конгресів. 

На першому конгресі, 
що відбувся 1935 року,об-
говорювали проблеми 
національного вихован-
ня учнівської та студент-
ської молоді. А згодом 
було видано книжку з ма-
теріалами конгресу. Лише 
ухвала конгресу охопила 
37 сторінок! Дві книж-
ки збереглися до нашого 
часу. За кошти академіка 
Володимира Панасюка 
перевидано 500 примір-
ників. Цікаво, що багато із 

пунктів ухвали актуальні 
й донині. 

На другому конгресі 
(у 2005 р.), в якому взя-
ли участь представники 
18 областей, ми спро-
бували знайти причини 
невиконання ухвал, зо-
крема: читання в школах 
українознавства (тоді всі 
предмети були польською 
мовою). Нині це актуаль-
но і для нас через суціль-
не змосковщення сходу 
і півдня України. Багато 
хто проти введення украї- 
нознавства до шкільної 
програми, хоча такий 
предмет і досі читають у 
європейських країнах. 

Свого часу, обравши 
тверду українську па-
тріотичну лінію, склали 
концепцію посібників 
(тоді тісно працювали з 
Департаментом науки і 
освіти ЛОДА) і професо-
ром Петром Кононенком, 
тодішнім директором 
Інституту українознав-
ства при МОН України 
(він мріяв про створення 
у закладах вищої освіти 
кафедр українознавства). 
Підготували і видали під-

ручники з українознавства 
для 1–12 класів, посібники 
для класних керівників з 
національного виховання 
учнів 5–11 класів. Усе це 
роздали по школах, але, на 
жаль, підтримки ні від кого 
не отримали. 

Нині готуємо посібни-
ки-програми для вибірко-
вої частини навчальних 
планів старшої школи. 
Крім цього, провадимо 
низку міні-проектів, зо-
крема для здібних дітей, 
які займаються художньою 
творчістю, малярством. 
Їхні твори, присвячені 
визначним українським 
постатям, стають гарними 
і цікавими книжками. Що 
два роки видаємо науко-
вий альманах „Рідна шко-
ла“ (вже вийшло 9 чисел). 
Хотів би випускати його 
спільно із політехніками і 
зробити щорічним. Видали 
книжку „Видатні україн-
ські постаті“ (про нині су-
щих). Працюємо над збір-
никами „Ними гордиться 
Львівщина“. 

Провадимо науко-
во-практичні конференції 
із серії „Видатні українські 
педагоги“ (вже вийшло 
9 книжок за матеріалами 
конференцій, на часі — де-
сята). Загалом, за останніх 
15 років видали власним 
коштом 78 книжок (біль-
ше, ніж деякі інститути), 
серед них і 8 дитячих. Ор-
ганізовуємо круглі столи з 
відомими педагогами, осо-
бистостями, школярами. 
Тісно співпрацюємо з Бу-
динком учителя, кафедрою 
педагогіки та соціального 
управління Львівської по-
літехніки (всі викладачі 
стали членами товариства) 

і кафедрою педагогіки 
Франкового університету. 
Плануємо обговорити на 
V конгресі (2019 р.) перші 
успіхи реалізування кон-
цепції „Нова українська 
школа“ і окреслити шляхи 
поглиблення освітньої ре-
форми. 

— Які важливі завдан-
ня стоять перед Товарис- 
твом?

— Найперше — впро-
вадити освітні реформи, 
бо катастрофічно відстає-
мо навіть від нашого най-
ближчого сусіда — Поль-
щі, яка успішно провела 
дві кардинальні освітні 
реформи. Плануємо ство-
рити акредитоване Все-
українське товариство 
„Рідна школа”, яке мало б                                                   
важелі впливу на цен-
тральні виконавчі органи. 
Готуємо до видання нау-
ковий альманах, проведе-
мо цього року конферен-
цію до 100-річчя Василя 
Сухомлинського, видамо 
два томи матеріалів цієї 
конференції (у серії „Ве-
ликі українські педагоги“). 
Дуже хотів би знайти вчи-
телів і науково-педагогіч-
них працівників, готових 
на громадських засадах 
готувати посібники для 
варіативної частини нав- 
чального плану для стар-
шої школи. 

Окрім усіх грандіозних 
планів і титанічної роботи 
у Товаристві „Рідна шко-
ла“, викладання у Полі-
техніці, Петро Сікорський 
знаходить час і для твор-
чості: пише для дошкіль-
нят вірші. Якщо вдасться 
знайти кошти, планує ви-
дати збірочку цікавих пое-
зій, легких і зрозумілих 
для малечі. А оскільки всю 
роботу, також і видавничу, 
провадять на громадських 
волонтерських засадах, то 
ще й перебуває у постійно-
му пошуку коштів. 

Катерина ГРЕЧИН
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нескорені

Вони боролися за волю України

Початок у числах 9—16

SS Студентське посвідчення 
В. Нидзи

SS Родина Ю. Федорука (Юрій —                             
у третьому ряду в центрі).

SS Фрагмент саморобної 
поштівки Б. Карпи з табору

Володимир Нидза

Народився 1914 року в 
с. Витків на Добромиль-
щині. Гімназію закінчив у 
Львові, 1932 року вступив 
до Львівської політехніки. 
1934 року його звинуваче-
но за спiвучасть у підго-
товці атентату на радян-

ське консульство у Львові 
й засуджено на 14 років. 
Загинув у в’язниці в Равічі. 

Юрій Федорук (Лемко)

Н а р о д и в с я 
1921 року в роди-
ні відомого в Га-
личині священика 
села Накваша на 
Брідщині о. Ан-
тона Федорука, 
який провадив 
активну просвіт-
ницьку і подвиж-
ницьку діяльність. 
Закінчив ліцей, 
навчався у Львів-
ській політехніці 
(1939–1942 рр.). 
Член ОУН, орга-
нізаційний рефе-
рент Крайового 

проводу юнацтва ОУН, 
обласний крайовий про-
відник юнацтва на Східній 
Україні, провідник ОУН 
на лівобережжі Дніпропе-
тровщини. З весни 1944-го 
працював у виховно-виш-
кільному відділі штабу 
УПА—Південь Креме-
нецько-Острозької округи. 
Загинув у бою з військами 
НКВС в Острозькому райо-
ні взимку 1945 року.

SS Атестат зрілості Я. Дударя

Ярослав Дудар

Народився 1915 року 
в с. Карашинці на Тер-
нопільщині. Закінчив 
польську гімназію, на-
вчався у Львівській полі-
техніці (1935–1939 рр.). 
Його заарештували під 
час студентського з’їзду 
1939 року. Після звільнен-
ня був окружним провід-
ником ОУН Холмщини, 
учасником похідних груп, 
обласним провідником 

ОУН Кам’янець-Поділь-
ської області, членом Про-
воду ОУН північно-захід-
них українських земель. 
Загинув 1945 року в бою 
на Волині.

Богдан Карпа

Народився 1929 
року у Золочеві. Син 
відомого громадсько-
го діяча. Керівник 
підпільної юнацької 
організації. Навчався 
у Львівській політех-
ніці на нафтовому фа-
культеті. Заарештували 
1949 року і засудили на 
25 років „особливих табо-
рів“. Покарання відбував 
у Воркуті. Загинув від рук 
емгебістів. 

Підготувала 
Ярослава ВЕЛИЧКО

Далі буде



ч. 17 [3017]
7 — 13 червня 201818 ПРОСВІТА

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

„З нами Бог, розумійте, 
народи…

Місія „Заспіву“ у Польщі була дво-
якою: з одного боку — нести україн-
ську пісню і слово доволі чисельній 
українській діаспорі північно-схід-
них теренів (нині Вармінсько-Ма-
зурське воєвідство), а з другого — 
знайомити польських громадян із 
самобутньою українською культу-
рою. Репертуар концертної частини 
визначався порою року: влітку — 
різножанрові народні та авторські 
пісні, взимку — вертепне дійство та 
коляди. Під час другої мандрівки на 
Захід нашу різдвяну програму поба-
чила директор Музею народної куль-
тури у Венґожево п. Барбара Ґронзе-
вич-Хлюдзинська, і відтак між нами 
зав’язалася велика приязнь різних 
за національним походженням, але              
таких близьких за духом людей. 

Велика заслуга в організації 
інших семи поїздок, влаштуван-
ня побуту, полагодження частини 
концертного і культурного роз-

порядку належала саме пані Басі. 
Влітку це було простіше робити, 
оскільки проживання та харчуван-
ня усіх колективів, що брали участь 
у ярмарку (фестивалі) фольклору, 
забезпечувались за бюджетні кош-
ти. Але навіть і тут пані директорка 
ексклюзивно для нашого колективу 
вишукувала можливість затримати 
нас ще на тиждень, щоби ми могли 
концертувати містечками та селами 
реґіону. Переважно були це концер-
ти на українських парохіях, яких на 
півночі Польщі є чимало, але також і 
перед польським глядачем у школах, 
військових частинах тощо. І тре-
ба зазначити, що тоді поляки наш 
український колектив сприймали з 
не меншою щирістю та захопленням 
як українці. А в часі нашої третьої 
мандрівки на офіційному виступі 
на ярмарку фольклору у Венґожево 
влітку 1991 року перед національно 
розмаїтою публікою ведучий пан 
Юзько, ще до Референдуму, побажав 
нам вільної незалежної України. 

Зимові поїздки було важче по-
лагоджувати, оскільки на допомогу 
бюджетних чинників сподіватися  

було нереально. Але й тут винахід-
ливості пані Басі не було меж. У часі 
одного із зимових турів, коли не вда-
лося домовитись за проживання ні в 
гуртожитках школи-інтернату, ні в 
касарнях військової частини, для на-
шого колективу вивільнили кімнати 
на першому поверсі музею, посте-
лили матраци, спальники і облаш-
тували нічліг. Згодом я якось запи-
тав, чому вона так багато допомагає 
нам, українцям. Вона усміхнулась і 
лагідно відповіла: 

— Пане Зенку, але ж ми найперше 
є християнами, а вже потім тими, як 
себе далі ідентифікуємо. 

Виступи перед українцями були 
правдивим святом для обидвох сто-
рін: і для громади, і для нас. У пере-
важній більшості це були греко-ка-
толицькі парохії, хоча й запрошу-
вали нас і православні, наприклад у 
Ґіжицку. З того, як нас очікували, як 
ловили кожний звук, ми розуміли, 
що ці люди хоча уже й вросли корін-
ням у нові землі на поселенні, але 
все ж й далі тужать за своїм Надсян-
ням, Лемківщиною чи Підляшшям 
і з майже дитинним нетерпінням 
очікують найменшої вістки з Укра-
їни. І ми їхали, бо розуміли, що не 
приїхати просто не маємо права, що 
не виконаний нами концерт стане 
великим розчаруванням для україн-
ської громади.

Під час одного з наших зимових 
турів з українського боку кордону 
в нас несподівано з’явилися великі 
проблеми. Дев’ятого січня на пів-
ночі Польщі, за 800 кілометрів від 
Львова, ми мали заплановані три 
концерти, а восьмого числа україн-
ські митники навідріз відмовились 
випускати нас з України.

— Ну як ви не розумієте? Ми на 
концерт їдемо, нас люди чекають!

— О, акурат перед вами такі самі 
були артисти, які на польських база-
рах мали концертувати.

— Але ж у нас уже завтра три ви-
ступи…

— До десятого січня митниця не 
працює. Їдьте додому, відсвяткуйте, 
а відтак можете їхати по базарах.Початок у числах 11 — 16

SS І шумить, і гуде — містом „Заспів“ іде...
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наш календар

10 червня — День працівників тек-
стильної і легкої промисловості.

Пам’ятні дати
7.06.1502 — народився Папа Римський 
Григорій ХІІІ, якому ми завдячуємо су-
часним календарем.
7.06.1843 — помер Маркіян Шашкевич, 
український письменник і громадський 
діяч, один із засновників „Руської трій-
ці“.
7.06.1845 — народився Іван Тобілевич, 
український драматург і актор. 
7.06.1848 — народився Поль Ежен Анрі 
Гоген, французький художник і скульп-
тор.
7.06.1853 — народився Олександр Ми-
шуга, український оперний співак сві-
тової слави.
7.06.1930 — помер Петро Холодний, 
український маляр.

7.06.1938 — розстріляли Миколу Воро-
ного, видатного українського поета.
8.06.1668 — гетьманом України обрали 
Петра Дорошенка.
8.06.1855 — народилася Наталя Ко-
бринська, українська письменниця та 
громадська діячка.
8.06.1898 — помер Я. Щоголів, україн-
ський поет-романтик.
9.06.1944 — у концтаборі Заксенгавзен 
гiтлерiвцi закатували поета і науковця, 
члена ОУН Олега Ольжича (Кандибу).
9.06.1963 — помер у Львові відомий 
композитор i музикознавець Василь 
Барвiнський.
10.06.1836 — помер Андре Марі Ампер, 
французький фізик і математик, тво-
рець основ електродинаміки (відкрив 
закон взаємодії електричних струмів).
10.06.1866 — помер Iван Вагилевич, за-
хiдноукраїнський поет i фольклорист, 
член „Руської трiйцi“.

10.06.1971 — померла Олена Журлива, 
українська поетка.
10.06.1976 — помер Роман Купчинський, 
український поет-пісняр і прозаїк.
11.06.1888 — у Києвi відкрито скульпту-
ру Б. Хмельницькому. 
11.06.1993 — помер Патріарх УАПЦ 
Мстислав (Скрипник).
13.06.1773 — народився Томас Юнґ, 
англійський фізик, один із творців хви-
льової теорії світла.
13.06.1831 — народився Джеймс Клерк 
Максвелл, англійський фізик, автор те-
орії електромагнетного поля.
13.06.1874 — народився Марко Черем-
шина, український письменник, май-
стер короткої новели.
13.06.1988 — у Львові на першому не-
санкційованому мітингу започатковано 
Товариство української мови ім. Т. Шев-
ченка (пізніше — Всеукраїнське товари-
ство „Просвіта“ ім. Т. Шевченка).

Сперечатися було марно, ми 
від’їхали і несподівано зустріли ав-
тобус з артистами, які перед нами 
намагалися прорвати кордон. Кож-
ну шибку їхнього автобуса на віша-
ках, наче шторка, заслоняв акуратно 
припасований театральний костюм. 
Але ввесь салон майже під стелю і 
багажні відділення були заповнені 
пакунками з різноманітним крамом. 
Та й „артисти“ були якісь дивакуваті, 
бо ніяк не могли второпати, що ми 
й справді їдемо гастролювати, а не 

торгувати, для чого нам таке незвич-
не маскування інструментами і де ми 
позапаковували наш товар. Ми зро-
зуміли, що опинились у безвиході, 
але ради не було, то вирішили ще раз 
спробувати щастя. 

Під’їхавши до митниці і не че-
каючи поки нас знову поженуть 
додому, ми усім складом зайшли у 
велетенську почекальню і на чоти-
ри голоси заспівали „З нами Бог, ро-
зумійте, народи, і покоряйтеся, бо 
з нами Бог!“. А зала, треба визнати, 

мала чудову акустику і наш спів гро-
мовицею, попід височезні стелі, не-
сподівано заскочив уже розімлілих 
від тривалого святкового перепо-
чинку працівників. Позбігались усі 
митники і прикордонники, не розу-
міючи, що твориться, а ми колядува-
ли, і наша коляда понеслась до небес.

— То ви справді артисти? Ви що 
— дійсно на концерт їдете?

Врешті поверховий огляд салону, 
де крім музичних інструментів та 
дрібних речей нічого не виявилось, 
переконав митників, що ми таки їде-
мо концертувати, хоч вони не могли 
зрозуміти нащо нам на саме Різдво 
пертись у далеку дорогу.

— Ваші всі сумки помістилися в 
багажники? Їдьте, тут навіть огляда-
ти немає чого.

Кажуть, що випробування завжди 
ходять у парі. Мало того, що пів дня 
ми згаяли на кордоні, так ще й дрібна 
мжичка з неба і мороз перетворили 
дорогу на суцільну ковзанку. Цілу 
ніч на мінімальній швидкості ми 
долали сотню за сотнею кілометрів, 
а все ж за пів години до початку пер-
шого концерту таки встигли доїха-
ти до уже переповненої глядачами 
церкви.

Зенон БОРОВЕЦЬ, 
доцент кафедри                                                           

хімічної технології силікатів ІХХТ 
Львівської політехніки

Далі буде

SS На ярмарку фольклору у Венґожево. 1992 рік
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палітра

Шульц у колі митців-
сучасників
Довкола постаті польського письменника та художника 

єврейського походження Бруно Шульца існував міф, що 
він був маловідомою особистістю. Насправді ще за часів його 
навчання у Політехніці (тоді, на початку ХХ століття — Львівському 
політехнічному інституті) твори митця виставляли в картинній 
галереї. І теперішня експозиція в ЛНГМ ім. Б. Возницького „Бруно 
Шульц серед митців свого часу“ є своєрідною ілюстрацією цього 
факту, а також — прелюдією до VIII Міжнародного фестивалю 
Бруно Шульца, який тривав від 1 до 7 червня у Дрогобичі.

Концепція виставки проста — 
показати теперішній публіці мис-
тецький контекст, у який вписана 
творчість Бруно Шульца. В її основу 
лягло чотири каталоги з виставок 
1922 і 1930 років у Палаці мистецтв у 
Стрийському парку, а також — 1935 
і 1940-го років 
у картинній га-
лереї та Наці-
ональному му-
зеї. Три роботи 
Шульца отри-
мали своєрідне 
художнє, маляр-
ське й графічне, 
обрамлення з 
творів худож-
ників, що бра-
ли з ним участь 
у тогочасних 
виставках і чиї 
картини збереглися у фондах галереї. 
Це понад тридцять авторів — Кази-
мір Сіхульський, Леон Вичулков-
ський, Станіслав Виспянський, Ерно 
Ерб, Яків Глазнер, Юзефа Кратохви-
ля-Відимська, Леопольд Левицький, 
Владислав Лям, Владислав Скочиляс, 
Іван Труш, Марцін Кіц, Ярослава 
Музика, Олена Кульчицька, Анджей 
Пронашко, Роман Сельський, Людвіґ 
Ліллє, Михайло Осінчук та ін. Бага-
то їхніх робіт виставлено вперше. 
До речі, ще одним розвіюванням 
міфу „невідомості“ Шульца є те, що 
після виставки 1922 року директор 
картинної галереї Марцелій Гераси-
мович купив для неї „Автопортрет“ 
і „Зустріч“ Шульца, а преса рясніла 
позитивними, схвальними рецензія-
ми. Власне, в останньому залі глядач 
має змогу побачити це на власні очі 
завдяки відеодемонстрації текстів на 
великому екрані.

Вперше ЛНГМ зробила вистав-
ку Бруно Шульца 2002 року — до 
110-річчя від дня його народження. 
Теперішню експозицію, котру мож-
на оглянути до 1 серпня, відкрито 
під патронатом генерального кон-
сульства Польщі. Вона перетворює 

Бруно Шульца у того, хто серед нас, 
а також доповнює своїми пошуками 
смислів наше духовне й культурне 
життя. На думку Андрія Павлишина, 
дослідника польсько-українських 
стосунків і перекладача творів Бруно 
Шульца, виставка перебуває у тренді 
мистецьких змін, а за спостережен-
нями мистецтвознавця Романа Яці-
ва — відкриває нові території духу і 
синхронізує естетичні ідеї.

Лекції, літературні зустрічі, нау-
кова конференція та низка мистець-
ких подій — такою була програма 
фестивалю у Дрогобичі, який прово-
дять раз на два роки на батьківщині 
митця. Там уперше в Україні було 
показано театральну адаптацію тво-
рів Шульца португальською мовою 
у виконанні бразильського театру A 
turma do Dionísio.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко

1 червня у Парку культури і від-
починку ім. Богдана Хмельниць-
кого стартували безкоштовні 
кінопокази просто неба. Кожної 
п’ятниці, суботи та неділі о 21.45 
відвідувачі парку зможуть безо-
платно подивитися фільм, який 
анонсуватимуть на сторінці спіль-
ноти „Кіно у парку з KredoBank“ 
у Фейсбуці. Сезон триватиме до 
кінця вересня.

Мистецька школа Маріанни Іль-
ків під патронатом Львівської 
міськради представила історич-
ний фільм-мюзикл „Скарб семи 
пагорбів“, присвячений міжна-
родному Дню дитини. Фільм-мю-
зикл засновано на історичних 
легендах Львова. Він розповідає 
глядачеві про героїв, які намага-
ються подолати витівки таємничих 
посіпак. Історія навчає справжніх 
людських цінностей, виховує та 
водночас повчає, як потрібно пра-
цювати в команді. Перша презен-
тація фільму відбулася для дітей 
вояків ООС.

11 червня у Національному драм-
театрі ім. М. Заньковецької від-
будеться показ вистави під наз-
вою „Косметика ворога“. У ролях 
— народний артист України Остап 
Ступка і його син Дмитро Ступ-
ка. Початок – о 19.00. Режисером 
постановки за п’єсою бельгійської 
письменниці Амелі Натомб є Антон 
Меженін — художній керівник 
Сумського театру ім. М. Щепкіна. За 
жанром „Косметика ворога“ — пси-
хологічний трилер, який зачепить 
кожного глядача. „Пекло — це інші“ 
— стверджував в однойменній п’єсі 
класик екзистенціалізму Жан-Поль 
Сартр. „Пекло — це ти сам“ — дово-
дить у п’єсі авторка.

Книгу „Видавництва Старого 
Лева“ на VIII Міжнародному 
фестивалі „Книжковий Арсе-
нал“ визнали найкрасивішою 
серед усіх цьогорічних видань. 
Назва книги — „Я так бачу“. Це, як 
зазначено в анотації, пізнаваль-
на книжка-картинка про зір та 
все, що з ним пов’язане. Автори 
та дизайн — творча майстерня 
„Аґрафка“ (Романа Романишин, 
Андрій Лесів). Друге місце здо-
була „Книга-мандрівка Україна“, 
видавництво „Книголав“, третє 
— „Катерина Лесів. Колискова 1“, 
видавництво „Родовід“.

За матеріалами інформагенцій
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фестивалимо

„Йога — стиль життя, а не просто фізичні 
вправи“
Літо — ще одна нагода щось змінити у своєму житті і чогось 

нового навчитися. Для тих, кому нудно займатись ранковою 
зарядкою, є альтернатива — від 1 до 22 червня у Парку І. Франка 
на верхній галявині щоранку будуть безкоштовні заняття з 
хатха-йоги та медитації. А 23 і 24 червня не тільки в парку, а 
ще й на площі Ринок — ціла фестивальна програма, яскрава та 
пізнавальна.

Фестиваль йога-культури Lviv 
Yoga Day приурочений до святку-
вання Міжнародного дня йоги і 
відбуватиметься вже втретє. Його 
учасників об’єднує бажання бути 
здоровими, сильними, бадьори-
ми та щасливими.

— Насамперед виникла ідея 
зробити День йоги довшим, 
бо за два фестивальні дні 
люди не встигають по-
знайомитися між собою 
і з тренерами, 
застосовувати 
побачені прак-
тики, — розпо-
відає координатор 
заходу Марічка Кро-
патницька. — Тож так 
званий йога-челендж 
у форматі тусовки за 22 
дні дає змогу відчути регулярність 
занять і стати його учасникам між 
собою ближчими. Перший рік захід 
відвідало приблизно 70 осіб, торік — 
150, багато з них бере активну участь 

в організуванні фестивалю цього-
річ. Челендж триває зазвичай годи-
ну, від 8 ранку до 9-ї. Опісля мож-
на поставити запитання тренерам 

Студії медитації та йоги Mantra 
HOUSE, для яких він є соці-
альним експериментом. Для 
занять хатха-йогою необхідно 

мати зі собою спеціальний 
килимок чи хоча б каре-
мат. Але тим, хто його не 
має, Студія видасть свій. 
Якщо дощитиме, то за-

няття відбуватимуться 
в приміщенні за адре-

сою вул. Дудаєва, 14.
Марічка практикує 

йогу двічі на тиждень 
уже два роки, щодня, 

упродовж років семи, ме-
дитує. Власне перший йога-челендж 
викликав бажання спробувати, а вже 
в другому вона взяла участь. До речі, 
до тих, хто займається йогою в пар-
ку, перехожі ставляться зацікавлено 
й толерантно.

„Наше головне прохання — при-
ходьте зі свідомим бажанням почу-
ватися здоровим і щасливим. На-
справді йога-челендж — це виклик 
головним чином твоїй свідомості, а 
не тілу. Для нас не важливо, як бага-
то ти знаєш про йогу, чи в якій фі-
зичній формі зараз. Наші практики 
підходять майже для всіх“, — пояс-
нюють організатори.

— Ідея фестивалю — предста-
вити людям повноцінне розуміння, 
що йога — стиль життя, а не просто 
фізичні вправи. Вона розвиває нас і 
фізично, і духовно, — резюмує Ма-
річка.

Під час святкування Lviv Yoga 
Day діятимуть безкоштовні май-
стер-класи з різних напрямків йоги 
від професійних тренерів з усієї 
України. На фестивалі навчатимуть 
технікам антистрес-медитації, для 
його учасників будуть творчі май-
стер-класи, здорова їжа, відпочинок 
під релаксуючу музику, а також мож-
ливість відвідати лекції та семінари 
на тему здорового способу життя та 
багато іншого. Музичний настрій 
створюватимуть гурти ATMASFERA, 
Secret Forest, Gour, INARY.project , 
Aurum, Modiwo (Румунія), Warm 
Heart (Норвегія). Сміливо можна 
брати зі собою дітей — для них буде 
ігрова зона.

Наталя ЯЦЕНКО

спортогляд

 •  Завершилися змагання з фех-
тування в межах Універсіади 
Львівщини — команда Львівської 
політехніки ввійшла до трійки 
призерів. У особистих спарингах 
зі шпаги серед жінок студентка 
Політехніки Аліна Теліжин здобу-
ла друге місце. Жінки-політехніки 
проявили себе успішно і в змаган-
нях з рапіри — Олена Шипілова 
посіла перше місце, а Анастасія 
Ленчук — друге. У всіх інших по-
єдинках сильнішими були студен-
ти ЛДУФК, а також — ЛНМУ. Тож 
результати загальнокомандного 
заліку відповідні: перша сходин-
ка — команда ЛДУФК, друга — 
ЛНМУ ім. Д. Галицького і третя — 
Львівської політехніки.

 • Студенти Політехніки стали чем-
піонами Універсіади Львівщини з 
баскетболу серед чоловічих команд. 
Ігри відбувалися протягом квітня — 
травня. Цього року в змаганнях взя-
ло участь 11 студентських збірних, 
які змагались у двох групах. Полі-
техніки потрапили в першу групу й, 
набравши десять очок, стали ліде-
рами. Срібло — у студентів ЛДУФК, 
бронза — в ЛНУ ім. І. Франка.

 • Сезон змагань із веслування на 
байдарках і каное серед студентів 
вишів Львівщини оголосив сво-
їх переможців. На озері Наварія 
за першість боролося більше 60-ти 
спортсменів зі 6-ти ЗВО Львівщи-
ни. Було 18 дистанцій, особисті та 
командні, серед чоловіків та жінок. 
Серед політехніків відзначилися 
Роман Штикало, Роман, Назарій 

Загорода та Володимир Овчаренко. 
У загальнокомандному заліку перше 
місце посіла команда ЛДУФК (768), 
друге — студентська збірна Львів-
ської політехніки (725), третє — 
ЛНУ ім. І. Франка (568 очок).

 • Першого червня відбувся Всеу-
країнський забіг „Зелена миля — 
2018“ — одночасно в усіх регіонах 
студенти, викладачі та всі охочі 
пробігли 1,6 км. У Львові забіг від-
бувався у Стрийському парку, стар-
тував біля спортивного корпусу 
Львівської політехніки. В ньому бра-
ло участь не менше 15-ти представ-
ників від кожного ЗВО. Мета заходу 
— підвищення рухової активності 
молоді, зміцнення її здоров’я.

Підготувала 
 Наталя ЯЦЕНКО



ч. 17 [3017]
7 — 13 червня 201822 ПЕРЕРВА

Кросворд
Горизонтально:
3. Спортивна гра на льоду між двома командами, мета 
якої розташувати важку гранітну шайбу якнай-
ближче до цілі. 7. Місто у США, столиця штату 
Джорджія, де 1996 року відбувалися Олімпійські 
ігри. 8. Штат на південному заході США. 9. Мо-
литовно-хвалебна пісня на честь Христа, Бого-
родиці або інших святих, яку виконують під час 
християнських богослужінь. 11. Порода служ-
бових собак. 14. Розділ фізики, що вивчає 
звукові явища. 17. Довга вузька грядка з 
декоративними квітами вздовж стін, до-
ріжок. 18. Завершальна частина п’єси, 
повісті, роману, де розповідається 
про дальшу долю героїв твору. 19. Ле-
гендарний американський тенісист. 
20. Корабель, на якому Язон плавав у 
Колхіду по золоте руно. 21. Елемент 
електричного кола, який дозволяє ре-
гулювати силу струму. 22. Вогнестійкий 
і кислототривкий мінерал волокнистої 
будови. 24. Особа, яка публічно читає лек-
цію. 26. Графік занять студентів. 29. Опе-
ра італійського композитора Джакомо Пуччіні. 
30. Тонка скибка хліба, намазана маслом; малень-
кий бутерброд. 31. Комаха з двома парами крил, 
переважно яскравого кольору, покритих пилком. 
34. Напівкруглий щиток кашкета, що виступає пе-
ред чолом. 35. Шинок, трактир в Італії. 36. Мотуз-
ка або ремінь, яким худобу прив’язують за роги.

Вертикально: 
1. Китайська мафія. 2. Столиця Руанди. 3. Місто, яке 
було столицею Афганістану у ХVІІІ ст. 4. Мистецтво 
різьблення на камені. 5. Один із найбільших полко-
водців стародавнього світу, який командував війська-
ми Карфагену у війнах проти Риму. 6. Кукурудзяна 
каша. 10. Пільга, перевага, що її може надавати силь-
ніший гравець слабшому. 11. Вклади в банку. 12. Місто 
в Івано-Франківській області, легендарна батьківщина 
Роксолани. 13. Зерно, намолочене із засіяного поля; 
урожай. 14. Артист цирку. 15. Головна героїня роману 
Марґарет Мітчелл „Розвіяні вітром“. 16. Незаперечна 
істина, що не потребує доведення. 23. Дружина Орфея, 
яку він хотів визволити з підземного царства, але, огля-

нувшись, назавжди втратив її. 25. Особа, котра під час 
виборів претендує на обрання у парламент. 26. Вічно-
зелена кущова рослина, з листя і гілок якої добувають 
ефірну олію. 27. Бойове шикування піхоти у вигляді чо-
тирикутника. 28. Український громадський, політичний 
і військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, орга-
нізатор Січей і УСС у Львові, чоловік Олени Степанів. 
32. Мексиканська горілка з агави. 33. Маленька тварина, 
схожа на білку, яка між передніми і задніми лапками має 
літальну перетинку. 

Склала Христина ВЕСЕЛА

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12 13 14 15 16

17

18 19

20 21

22 23 24 25

26 27 28

29 30

31 32 33

34 35

36

Відповіді на кросворд, опублікований 
у числі 13

Горизонтально: 3. Осока. 7. Джихад. 8. Армада. 10. Ор-
ден. 12. Карфаген. 13. Алігатор. 14. Деспот. 16. Клоун. 
18. Пірога. 19. Сенбернар. 20. Істина. 22. Сенат. 24. Ска-
нер. 26. Томагавк. 28. Репортаж. 29. Раджа. 30. Мадера. 
31. Кугуар. 32. Канат.
Вертикально: 1.  Кордон. 2.  Рапана. 4.  Опудало. 
5.  „Динамо“. 6.  Мауглі. 9.  Калейдоскоп. 11.  Кон-
гломерат. 15. „Тоска“. 16. Конус. 17. Нонет. 18. Па-
ріс. 21. Нагода. 23. Нокдаун. 25. Кворум. 27. Крапка. 
28. Ракета.

Відповіді на кросворд, опублікований                     
у числі 14

Горизонтально: 3. Арбалет. 6. Сиртакі. 8. Таверна. 9. Аракс. 
11. Троянда. 12. Поріг. 14. Равіолі. 16. Рогніда. 18. Яга. 20. Дунай. 
21. Махно. 22. Наголос. 23. Тулуб. 26. Плато. 28. Кар. 30. Кура-
тор. 31. Алабама. 32. Ярина. 33. Саппоро. 35. Олень. 36. Острава. 
37. Тільник. 38. Естрада.
Вертикально: 1. Талант. 2. Ставка. 4. Еспадрон. 5. Патріарх. 
7. Іронія. 8. Тундра. 9. Акредитація. 10. Сувій. 12. Пріам. 13. Гучно-
мовець. 15. Опонент. 17. Горська. 19. Гроза. 24. Лексикон. 25. Бар-
ка. 26. Пуаро. 27. Арабеска. 28. Крапка. 29. Рапорт. 33. Сканер. 
34. Орлеан.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

МНОГАЯ ЛІТА!
Колеги по робо-
ті, рідні та друзі 
щиро вітають із 
25-ти річчям від 
дня народження 
інженера кафед-
ри проектування 
та експлуатації 
машин Інституту 

інженерної механіки та транспорту 

Юрія Владиславовича 
 ШЕНБОРА.

і бажають йому міцного здоров’я, успі-
хів у роботі та особистого щастя.

З роси і води Тобі, Юрію!

Колектив кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства Інституту при-
кладної математики і фундаментальних наук Національного університету 
„Львівська політехніка“ висловлює глибоке співчуття доценту кафедри Ганні Пе-
трівні Лабі з приводу тяжкої втрати — смерті

матері.
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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. № 180637

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 першій та останній сторінках — світлини                     
Наталії ПАВЛИШИН.

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи, які ви-
дав Національний університет „Львів-
ська політехніка“: 
залікову книжку та студентський квиток на 
ім’я: Абрамчук Назарій Анатолійович;
залікову книжку ВК № 10317111 на ім’я: Петру-
шак Наталія Олегівна; 
залікову книжку на ім’я: Ломницький Воло-
димир Федорович;
студентський квиток на ім’я: Дорошенко 
Анна Олександрівна;
студентський квиток на ім’я: Гула Остап Ва-
сильович;
студентський квиток на ім’я: Брежитський 
Петро Юрійович;
студентський квиток на ім’я: Сінькевич Юрій 
Леонідович;
залікову книжку на ім’я: Нюня Діана Ігорівна;
залікову книжку на ім’я: Любченко Пауль 
Сергійович;
залікову книжку на ім’я: Вірт Андрій Тара-
сович;
студентський квиток на ім’я: Коновалов Олег 
Володимирович;

студентський квиток № 11550128 на ім’я: Пась-
кевич Дмитро Іванович;
студентський квиток на ім’я: Єрмаченкова 
Дар’я Олександрівна;
студентський квиток на ім’я: Сергійчук Ва-
лентин Тарасович;
студентський квиток ВК № 11870535 на ім’я: 
Осташевська Ірина Антонівна;
залікову книжку на ім’я: Теслюк Ігор Воло-
димирович;
залікову книжку на ім’я: Васильєва Анастасія 
Сергіївна;
студентський квиток № 11828554 на ім’я: Квас-
ниця Віра Михайлівна;
студентський квиток № 11828534 на ім’я: Горо-
шко Юліана Володимирівна;
залікову книжку на ім’я: Петришин Марія 
Павлівна;
студентський квиток № 11342597 на ім’я: Нікі-
тіна Софія Денисівна;
студентський квиток  на ім’я: Пукаляк Сергій 
Михайлович.
Вважати недійсним студентський квиток, 
виданий Львівським інститутом банківської 
справи на ім’я  Котіль Михайло Романович.

Помер відомий 
спортивний фахівець 
Арнольд Прохоров

24 травня 2018 року на 82-му році життя відійшов у 
вічність відомий український тренер з волейболу, доцент 
Національного університету „Львівська політехніка“, за-
служений тренер України, відмінник освіти України Ар-
нольд Андрійович Прохоров. 

З цією непересічною людиною пов’язані найяскраві-
ші сторінки історії львівського волейболу. Для багатьох 
він був прикладом турботливості, чутливого ставлення й 
уваги до ближнього. Ця людина, яка прожила довге життя 
в освіті та спорті, підкоряла всіх своїм професіоналізмом, 
життєвою мудрістю та снагою, добротою й співчутливістю. 

Арнольд Андрійович належав до старшого повоєнно-
го покоління. Понад 30 років він очолював кафедру фіз-

виховання Львівської політехніки, 
виховав багатьох відомих волейбо-
лістів, гартував їх тіло і характер. 
Команди, які тренував, завойову-
вали численні нагороди в Україні 
та за рубежем. 

Для всіх, хто знав Арнольда 
Андрійовича, його смерть озвала-
ся невимовною гіркотою болю від 
невблаганної втрати. 

Ректорат та Вчена рада Націо-
нального університету „Львівська політехніка“ глибоко 
сумують із приводу смерті Арнольда Прохорова і вислов-
люють щиру жалобу родині та близьким покійного. 

Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в на-
ших серцях!

Прес-служба  
Національного університету „Львівська політехніка“
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