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А що Вас мотивує?
Нашим життям керує мотивація, адже це те, що
змушує рухатися вперед.
Усі ми чогось прагнемо,
ставимо певні вимоги, як
того чи іншого домогтися. Тому в усіх нас різна
мотивація й різні шляхи її
здійснення. Без неї наша
робота не буде результативною.
Кожен етап життя має свої
важливі завдання і свої
мотиваційні мотиви. Для
студентів, та ще й коли сесія, — це успішно скласти
всі заліки та іспити. Тому
їхня мотивація пов’язана
з навчанням, із бажанням
бути успішними, розумінням потреби саморозвиватися, здобути якісну
освіту, а згодом — хорошу
перспективну роботу.
Виявляється, що тема мотивації була наскрізною
у дослідженнях багатьох психологів. В одних
ідеться про порядковість
здійснення різних мотиваційних прагнень (піраміда Маслоу), у других
— про потреби успішності,
приналежності й влади,
які вивчав Девід Мак
Клелланд, у третіх — про
задоволення чи незадоволення наших потреб
(теорія Герцберга), ще в
інших — про теорію очікувань (дослідження Врума)
чи теорію справедливості
Адамса.
Кожен із цих дослідників
виділяє найважливіший
чинник, який, на його
переконання, найбільше
мотивує. Так і є в житті.
Тому не дивуймося, що когось із нас мотивує бажання реалізуватися, когось
— аби його похвалили чи
фінансово винагородили,
ще когось — страх бути покараним чи зазнати краху
в очах оточення.
Отож, мотивуймо себе,
залежно від свого світогляду і розуміння власних
потреб та пріоритетів.

Марта Щур, студентка другого курсу Інституту архітектури:

„Почуття обов’язку і кава“
Якщо мені потрібно щось зробити, я не обов’язково чекаю на
якесь натхнення або мотивацію. Просто кажу собі, що це треба
зробити, сідаю і спокійно роблю, без, як то кажуть, „напрягів“.
Інколи буває, що не хочеться нічого робити, а треба. Тоді готую собі каву. Це такий ритуал, що надихає. Загалом є бажання
розвиватися, тому стараюся виконувати все, що ставлю собі за ціль.
Денис Мельничук, студент першого курсу магістратури
Інституту будівництва та інженерії довкілля:

„Мене мотивують дедлайни“
Великих цілей і завдань наразі собі не ставлю. У навчанні
мене мотивують дедлайни, бо якщо не вкладуся в них, то
отримаю погану оцінку і потім матиму проблеми. Пробував
змінювати свій мотиваційний компас, але поки що не виходить.
Завжди знаходиться якась причина відволікатися на інші справи.
Орест Гнатків, студент першого курсу Інституту економіки й
менеджменту:

„Успішні люди та батьки“
Мене мотивують багаті успішні люди, які всього домоглися власним розумом і працею. Тому я розвиваюся: читаю
книжки про те, що мені цікаво, вивчаю методи планування,
шукаю способи, як стати кращим. Тепер перед сесією мотивує обов’язок усе вчасно і добре скласти, поздавати всі роботи.
Також мотивують батьки, які дали мені поштовх у житті, можливість вчитися,
забезпечують мої життєві потреби. Мотивує бажання не занедбати то все і бути
відповідальним.
Анжеліка Іліджева, студентка третього курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Бажання мати гарну роботу“
Я хочу в майбутньому мати гарну роботу, а для цього потрібна вища освіта. Це мене мотивує приходити на пари і вчитися.
Щодня ставлю собі якісь мінімальні завдання і виконую їх.
Мені важливий саморозвиток. Це мотивує читати книги, дивитися гарні фільми, з яких можна щось для себе взяти. Є бажання
розвиватися, не стояти на місці, рухатися вперед.
Анна Гавриш, студентка другого курсу Інституту будівництва
та інженерії довкілля:

„Бажання, щоби мною пишалися батьки“
Найбільше мене мотивує те, що колись мною будуть пишатися мої батьки. Мотивує і бажання змінити щось на краще,
як би це не звучало банально. Щоб була мотивація до роботи, треба її любити. У такому разі все вдаватиметься. І коли є
гарна мотивація (для когось це гроші, для когось — статус, для
когось — здобути знання чи вкласти себе у щось потрібне і корисне ) — це приносить задоволення.
Опитувала й міркувала Ірина МАРТИН
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Львівська політехніка та Український
вільний університет співпрацюють
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червня до Львівської політехніки завітала ректор Українського
вільного університету, що в Мюнхені, професор Марія
Пришляк.

У стінах ректорату поважну іноземну гостю зустріли ректор університету професор Юрій Бобало,
проректор Олег Матвійків, директор Міжнародного інституту осві-

ти, культури та зв’язків з діаспорою
Ірина Ключковська, керівник Центру міжнародної освіти Наталія Гоц
та завідувач кафедри української
мови Зоряна Куньч. Метою візиту

стало обговорення можливої співпраці обох університетів, зокрема
— взаємного наукового стажування
студентів, аспірантів і викладачів,
а також окреслення шляхів реалізування спільних проектів та ініціатив.
Після зустрічі з Юрієм Ярославовичем, поспілкуватися з ректором
УВУ мали змогу й представники
науково-педагогічного колективу
МІОКу. Серед тем, які найбільше
цікавили МІОК-івців, — оцифрування багатих архівів УВУ та міграційні студії.
— Наразі в нашому університеті
ми не займаємося міграційними студіями, щоправда, володіємо однією
із найбільших колекцій міграційної
літератури. Дуже багато наших сил
йде на дослідницьку працю. Ми будемо шукати спонсорів, які допомогли б найняти професійних архівістів для упорядкування архівів,
— розповіла професор Пришляк.
Закінчення на 4 с. m

знай наших!

Повернулися додому з перемогою

М

агістр першого року навчання кафедри автоматизації та комп’ютерноінтегрованих технологій ІЕСК Петро Дичук здобув впевнену перемогу в
II турі Всеукраїнської студентської олімпіади в галузі знань „Автоматизація
та приладобудування“ за спеціальністю „Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології“.

Олімпіада проходила 23–25 травня на базі
Одеської академії харчових технологій. У ній взяло участь 59 учасників (19
магістрів і 40 бакалаврів)
із 18 закладів вищої освіти
України. У бакалаврів були
завдання тестового характеру. Магістри ж, виконуючи завдання, мали не
лише показати свій творчий інженерний підхід до
них, а й уміння застосувати сучасні мікропроцесорні технічні засоби та про-

грамне забезпеченням для
їх реалізування.
Ще одна радісна новина: Павло Дичук (4 місце),
бакалаври Ростислав Сапелюк (9 місце) та Сергій
Хомич (12 місце) у підсумку посіли перше місце
у командних змаганнях.
Це — заслужена перемога не лише хлопців, а й
усіх викладачів кафедри,
які під орудою старшого
викладача Стефана Онисика готували їх до цього
заходу.

— Для мене ця перемога дуже дорога і несподівана, — зізнається Петро Дичук (хлопець добре
вчиться, отримує підвищену стипендію). — У такому
заході брав участь уперше. Дуже вдячний нашим
викладачам, адже без них
ми не досягнули би такого
успіху.
— У тому, що наші магістри другий рік поспіль
посідають перше призове
місце на Всеукраїнській
олімпіаді, а цього року

здобули ще й перше командне місце, — справді
велика заслуга моїх колег,
— говорить Стефан Онисик (отримав Подяку за високу професійну підготовку учасників олімпіади).
— Окрім розв’язування
різноманітних задач, ми
вчили наших вихованців
прораховувати всі ходи,
вміти бачити різні „підводні камені“, що можуть
очікувати на олімпіаді. На
мою думку, спеціаліст не
той, що знає 1000 методів
вирішення інженерних
задач, а той, який знає 10
способів, як обійти ці „підводні камені“ й отримати
гідний результат. Нам це
вдалося.
Катерина ГРЕЧИН
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поступ в освіті

Крок за кроком до європейської якості

Л

ьвівська політехніка вже багато років є зразком якості освіти. Нині
велику увагу в нашому університеті приділяють європейському зразку
не лише теоретичного навчання, а й практики. Вагомий крок до втілення
цієї ідеї зробив ректор Львівської політехніки професор Юрій Бобало,
взявши участь у низці зустрічей у Німеччині.

Перебуваючи з кількаденним діловим візитом
у Торгово-промисловій
палаті (ТПП) Ерфурта
(Тюрингія, Німеччина),
делегація Львівської політехніки зустрілася з бізнесменами вільної землі
Тюрингії, поспілкувалася з
президентом ТПП Дітером
Баугаусом, генеральним
директором ТПП професором Геральдом Грусером. А також організувала
переговори з німецькими
підприємцями про можливості для наших студентів
— учасників Німецькоукраїнського освітнього
проекту — практикування
студентів на фірмах Тюрингії. Чимало уваги приділили обговоренню шляхів впровадження дуальної
системи освіти у Львівській
політехніці.
— Це вже не перша така
поїздка до Німеччини.
Наше завдання максимально наблизити українські
дипломи до німецьких. Ми
порівнюємо навчальні плани, створюємо можливості
студентам практикувати в
Німеччині. Ми дослідили,

що наші теоретичні програми з низки спеціальностей збігаються стовідсотково. Тож, більше уваги приділяємо практичній
частині. Головна вимога
до студентів — знання німецької мови на рівні В2.
Ті, хто не знає мови, мають
змогу вивчити її в нашому
Німецько-українському
освітньому центрі. Такі
студенти можуть їхати до
Німеччини. Також головне
правило, яке діє: практикують лише за спеціальністю,
яку здобувають, — розповів учасник делегації, директор Німецько-українського освітнього центру
Денис Невінський.
На зустрічі в Торгово-промисловій палаті

ректор Політехніки Юрій
Бобало представив досягнення Львівської політехніки і, подякувавши за
підтримку та співпрацю,
запропонував організувати тюрингійсько-українську бізнес-зустріч на базі
Львівської політехніки.
Цю ідею високо оцінив
професор Геральд Грусер.
Варто наголосити, що саме
він домігся та надає фінансування, щоб цей Німецько-український проект діяв
і сприяв різноформатній
співпраці з різними німецькими фірмами. Також
він докладає багато зусиль,
щоб в Україні впроваджували дуальну освіту і навіть
готовий сам приїхати, щоб
організувати зустріч на цю

тему із українськими підприємцями.
У межах візиту підписали чотири угоди про
співпрацю та практикування для студентів Університету з провідними
компаніями Тюрингії:
Bauer Bauunternehmen
GmbH; RSB Rationelle
Stahlbearbeitung GmbH
& Co. KG.; Ausflugsund Ferienhotel; SWE
Stadtwerke Erfurt GmbH.
— Нині в Україну приходить багато інвестицій,
з’являється чимало нових
іноземних підприємств,
заводів, фабрик. І всюди
потребують кваліфікованих кадрів. Тож наші студенти, після такого стажування за кордоном (їм
за це там також платять
стипендію), завершивши
навчання, зможуть працевлаштуватися. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб
наша молодь залишалася
в Україні. Ця поїздка показала, що ми рухаємося
в правильному напрямі.
Вже 15 липня 25 студентів
Львівської політехніки поїдуть до університету міста
Гота, а ще кілька студентів
із коледжів Львівської політехніки — в Ерфурт, —
додав на завершення мій
співрозмовник.
Наталія ПАВЛИШИН

візит
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Львівська політехніка
та Український вільний
університет співпрацюють
m Закінчення. Початок на 3 с.

Однак пані ректор запевнила, що
вона може допомогти зав’язати необхідні контакти із закордонними
центрами дослідження міграції та з
іноземними ЗВО, зокрема американськими, які спеціалізуються на такій
тематиці.

Також професор Пришляк розповіла, що раніше відсотковий склад
українських студентів в Українському
вільному університеті становив 60%,
а нині збільшився до 70%. Завершила
візит ректора УВУ зустріч зі студентством Інституту гуманітарних та соціальних наук.
Анастасія МОЗГОВА
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Політехніка долучилася
до розвитку індустрії
західного регіону України

63 молоді науковці отримають ґранти Президента
України для підтримки
досліджень молодих
учених на 2018 рік — таке
рішення Уряд ухвалив 6
червня 2018 року, подавши
відповідні кандидатури на
розгляд Президенту України. Переможців відібрали із
167 претендентів. У бюджеті
на виплату цих ґрантів уже
закладено 4 млн 125 тис. грн,
із яких: по 90 тис. грн. — для
докторів наук (до 35 років),
по 75 тис. грн. — для докторантів (до 33 років), по
60 тис. грн. — для кандидатів
наук (до 30 років).

6

червня Національний університет „Львівська політехніка“,
Асоціація підприємств промислової автоматизації України та
Департамент економічної політики Львівської обласної державної
адміністрації підписали тристоронню угоду про напрям розвитку
індустрії 4.0 у західному регіоні.
промислового розвитку та його роль
у цьому напрямі, а також назвав підтримку сільгоспвиробників одним із
перших та найважливіших кроків для
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Документ передбачає конкретні
плани і заходи, які сторони зобов’язуються виконувати з метою сприяння індустріальному розвитку.
Дійство відбулося у
рамках Львівського
індустріального дня,
що організовано в
стінах Політехніки за
участі представників
влади, наукового середовища та бізнесу. Програма заходу
формувалася із трьох
частин: вітального
слова від поважних
гостей і підписання
угоди та двох панельних обговорень, що
стосувалися викликів
та перспектив розвитку промисловості
Львівщини й можливостей розвитку
індустрії 4.0 у західному регіоні.
Серед особливих гостей на Дні
були присутні: заступник міністра
економічного розвитку і торгівлі
України Юрій Бровченко, заступник
міністра промисловості Республіки
Білорусь Дмитро Корчак, перший
заступник голови ЛОДА Ростислав
Замлинський, голова Львівського
обласного об’єднання організацій
роботодавців Іван Ривак.
— Тема нашого круглого столу
невипадкова: давно назріла необхідність активізувати діалог влади,
бізнесу та освіти. Сучасна економіка ставить нам низку нових завдань
і викликів, які ми сьогодні обговоримо, — розпочала захід проректор
Наталія Чухрай.
За словами Юрія Бровченка,
успішною є та країна, в якій розвиваються промисловість та ІТ-технології. Мовець згадав про нещодавно
створений Національний комітет з

розвитку промисловості. Львівщину
пан Бровченко іменував регіоном,
де зібраний значний науково-технічний потенціал, що забезпечить
області якісний розвиток. Ростислав Замлинський наголосив на важливості та актуальності діалогу влади, громади й науки, а білоруський
гість, Дмитро Корчак, зробив акцент
на істотності дальшого зміцнення і
поглиблення коопераційних зв’язків
між Україною та Білоруссю.
Також під час Львівського індустріального дня йшлося про реалізацію кластерної політики в побудові
економіки регіону в межах ініціативи „Львівський освітньо-промисловий хаб“, перспективи і передумови
розвитку промислового комплексу,
співпрацю університетів з виробничим сектором економіки, ефективність комунікації між владою й
бізнесом та інше.
Анастасія МОЗГОВА

Від 1 січня 2019 року в Україні
з’явиться освітній омбудсмен, що захищатиме права
учнів, студентів, освітян і науковців. Рішення Уряду пов’язане із децентралізацією,
через яку значні повноваження та кошти передаватимуть на місця, що робить
університети та наукові установи дедалі більш автономними. За словами Міністра
освіти і науки України Лілії
Гриневич, обмудсмен — це
інструмент, що стане запобіжником від зловживання
коштами. До претендентів на
посаду висунуто низку чітких
вимог. Для допомоги освітньому омбудсмену працюватиме спеціальна служба,
чисельністю 15 осіб.
100 студентів та 35 аспірантів отримали стипендії
Кабміну України. Аспірантам стипендії призначено
на 2018/2019 навчальний рік
у розмірі понад 5200 грн. на
місяць. Студенти отримають
стипендії за другий семестр
2017/2018 навчального року,
призначені за підсумками
семестрового контролю.
Їх розмір становить майже
2500 грн. на місяць. Заклади
вищої освіти мають перерахувати кошти за той період,
коли розпорядження не було
чинним, та виплатити студентам різницю між фактично виплаченою та призначеною стипендією.
За матеріалами інформагенцій
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наукова конференція

Фінансовий ринок: інституції
та інструменти
П
У її роботі взяли участь
119 учасників (із них — 65
іноземців із Польщі, Австрії, Румунії, Молдови).
Україну представляли
науковці зі Львова, Мелітополя, Одеси, Запоріжжя, Івано-Франківська та
Києва. Організатори конференції — Університет
Марії Кюрі-Склодовської
(Люблін, Польща), Університет Йоганнеса Кеплєра
в Лінці (Австрія) та Львівська політехніка за участі
Молдовської економічної
академії та Бухарестського
університету Artifex (Румунія). Свої доповіді надіслали науковці з Харкова
й Ужгорода, які не змогли
взяти участь у конференції
через початок іспитів у їхніх університетах.
Учасників заходу привітали проректор Львівської
політехніки професор
Олег Матвійків, директор
департаменту економічної політики ЛОДА Роман
Филипів, директор ІНЕМ
професор Олег Кузьмін,
начальник територіального управління Рахункової
палати України у Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській
областях, доктор економічних наук Володимир
Піхоцький, завідувач кафедри банківської справи
Університету Марії Кюрі-Склодовської професор Єжи Венцлавський та
професор Університету
Йоганнеса Кеплєра в Лінці Гельмут Пернштайнер.
Оскільки стан фінансового ринку має важливе
значення не лише для пересічної людини, а й для

| Світлина Катерини Гречин

ід такою назвою у
Львівській політехніці 3–6 червня відбулася ХVII Міжнародна
наукова конференція.

держави загалом, то на
конференції українські
і зарубіжні науковці-фінансисти говорили про
наукові аспекти розв’язання фінансових проблем
(зокрема в Україні), залучення інвестицій в її економіку, проблеми планування місцевих бюджетів,
фінансування проектів
сталого розвитку економіки, керування ризиками,
забезпечення прозорості
публічних фінансів тощо.
Відбулася цікава дискусія
у секціях з перспективного
функціювання інституцій
фінансових ринків на глобальному і регіональному
рівнях та бухгалтерського
обліку. Учасники конференції ділилися досвідом
своїх напрацювань з обліку і аналізу, публічних
фінансів та фінансів підприємств, родинних та
мікрофінансів, банківської
сфери. Йшлося й про використання криптовалюти
(цій темі присвятив доповідь професор Анатолій
Загородній). Технологія
її залучення змушує учасників великого бізнесу
працювати чесно, нічого
не приховуючи, адже дані
про фінансові операції
зафіксовано в кількох місцях. Зважаючи на те, що

призначення згаданої технології — пришвидшити
платежі, то її, очевидно,
чекає успішне майбутнє.
— Велике зацікавлення
учасників заходу викликали доповіді Єжи Венцлавського та Гельмута Пернштайнера, які досліджували проблеми розвитку і
функціювання родинних
підприємств Польщі і Австрії, — говорить співголова наукового комітету
конференції, завідувач
кафедри фінансів ІНЕМ
професор Ігор Алексєєв. —
Ми домовилися про приєднання до їхнього проекту,
тобто будемо провадити
такі дослідження в Україні, бо українські підприємства родинного типу
мають велику перспективу насамперед з точки
зору інвестицій із Заходу.
В цьому контексті бачимо
перспективу і для кафедри,
адже вивчаємо питання
трансферу з боку держави
на малі підприємства, їх
банківське кредитування
тощо. Загалом, вважаю,
що ця конференція дасть
поштовх національним
дослідженням. Також
дуже сподіваюся, що напрацьовані рекомендації
не залишаться під „сукном“, а їх зреалізують у

недалекій перспективі.
Під час конференції ми
знайшли друзів, однодумців, з якими шукатимемо
спільного знаменника,
контактуватимемо з цікавими світовими науковцями, різними закладами
освіти, братимемо участь
у закордонних конференціях. До речі, нас уже запросили на осінню конференцію до Лінца в Австрії:
нам цікава їхня тематика
і методики дослідження.
Маємо домовленості і з
Бухарестом (з ними співпрацювала кафедра обліку
й аналізу, а тепер і ми долучимося). Румунія стоїть
на ближчому для нас щаблі
економічного розвитку,
як і ми, долає фінансові і
макроекономічні проблеми. Підписання угод між
університетами сприятиме
спільній підготовці матеріалів на ґранти, участі у
таких програмах як Еразмус, проведенню спільних наукових досліджень
тощо. Нам корисно пізнавати досвід Європейського
Союзу. Дуже важливо ще й
знайти своє місце в їхніх
подібних дослідженнях,
зважаючи, звичайно, на
українську специфіку.
Катерина ГРЕЧИН
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Лабораторія, яка допомагає педагогам
змінюватися

Н

— Нашій лабораторії
лише рік. Але за цей короткий час маємо певні досягнення, — розпочинає свою
розповідь завідувач лабораторії, доцент кафедри
ПСУ Маргарита Носкова.
— Є технічна база, педагоги і фахівці дистанційного
навчання, які забезпечують якісну технологічну
і технічну підготовку. Це
дозволяє організовувати
навчання з використанням
сучасних інформаційних
технологій і не обмежуватися навчальною аудиторією.
— Чим особлива ця лабораторія?
— Це не науково-дослідна лабораторія, яка може
постати в уяві кожного читача. Готуючи молодь до
життя, ми повинні навчити її змінюватися разом зі
світом. А для цього і педагоги мусять змінюватися,
використовувати у своїй
роботі різні прийоми, техніки, технології, і не лише
інформаційні. Ми фокусуємося на пошуку, вивченні,
популяризації інноваційних педагогічних практик
та пропонуємо їх викладачам. Це особливо актуально тепер, коли реформуємо українську освіту,
творимо Нову українську
школу. Через цю лабораторію надаємо якісні послуги
у професійному розвитку,
підвищенні кваліфікації
вчителів і науково-педагогічних працівників закладів
професійно-технічної та
вищої освіти.
— Курси очні чи дистанційні? Що конкретно на них
здобувають?

| Світлина Ірини Мартин

а кафедрі педагогіки і соціального управління Львівської політехніки
діє навчально-наукова лабораторія інноваційних педагогічних
технологій. Завдяки цьому вчителі шкіл та викладачі університетів усієї
України опановують сучасні освітні прийоми та технології, а згодом
застосовують ці знання на уроках та лекціях.

— Кожен курс на вибір передбачає очне,
очно-дистанційне та
дистанційне навчання.
Більшість записується на
дистанційне, адже навчаємо слухачів з усієї України. За цей рік таким чином
через курси пройшло 300
педагогів. Також маємо
одну групу очного навчання — викладачів із
Львівського медуніверситету й Академії внутрішніх справ.
Що наші слухачі здобувають? Пропонуємо їм
три професійні програми,
кожна з яких містить 12
вибіркових компонент, а
кожна з них — тематичні курси. Можна обрати
„ІКТ в освіті“, „Інтерактивні технології навчання“, „Контроль якості
навчання та тестування“,
„Педмайстерність“, „Психолого-педагогічний супровід“ тощо. Усі курси
практико орієнтовані.
Наші слухачі опановують
нові навички та уміння,
створюють дидактичні
матеріали, з якими можуть іти в аудиторію і відразу їх застосовувати на
практиці.

— Що може викладач або
шкільний вчитель після такого навчання?
— Використовувати
інтернет-сервіси, застосовувати нові прийоми і
технології роботи з аудиторією. Ми допомагаємо
викладачам розширити
свої можливості, вийти за
межі аудиторії і водночас
спростити свою роботу,
зменшити час на підготовку до занять. Викладач уже
не обмежиться класичною
лекцією чи звичним практичним заняттям, а надасть
студентам можливість попрацювати у віртуальних
групах, використовуючи
мобільні засоби навчання,
методи змішаного навчання, технологію „перевернутого класу“, квест-технології тощо. Також педагоги використовують
різноманітні психологічні прийоми, засоби, які
дозволяють їм здійснити
моніторинг, діагностику
аудиторії студентів чи невеличкої групи. Зараз важливо створити можливість
індивідуальної траєкторії
навчання.
Наші слухачі самі обирають, що саме їм варто вивчати у нашій лабораторії.
За рік курсами зацікавилися
понад сім тисяч осіб. І коли
випустимо одну групу, а
після неї наберемо три-чотири, це свідчить, що ми
все робимо правильно,
адже дорослі вчаться лише
за умови, коли їм це цікаво
і потрібно. Маємо запити
на курси з Центральної та
Східної України, а також
пропозиції до співпраці від
ЗВО Дніпра та Чернівців.

— Отож, можливості,
які можна почерпнути у
навчально-науковій лабораторії, відповідають вимогам часу?
— Так. Педагоги повинні бути сучасними,
навчати по-новому, за
новими методиками. Ми
допомагаємо їм змінюватися. В усьому світі зараз
реформують освітні системи. Педагогічні технології
активно розвиваються,
адже цифрове суспільство
потребує зовсім іншого
викладання. Звичайно,
змінюватися складно. Однак у 21 столітті вчити дітей засобами 18 століття,
технологіями 19-го і мисленням педагога 20-го —
неправильно.
Хибна думка про те,
що ось техніка з’явиться
у навчальному закладі — і
можна буде працювати, що
добрі книжки дадуть — й
усі будуть мудрі й талановиті. Проте сутність в іншому: повинна змінитися
ціннісна політика людей.
Якщо вчитель не хоче використовувати техніку,
він її не буде використовувати. Якщо учневі не цікаво на уроці, він не буде
вчитися. І якщо вчитель
не застосовуватиме нові
технології, результату
не буде. Зважаючи на це,
педагог повинен змінити
своє ставлення, свій підхід
до справи. Однак не можна
впровадити щось силою.
Можна лише спонукати,
зацікавити, сприяти. Ми
зорієнтовані саме на це.
Реформа освіти змушує
нас змінюватися. Кожен
має можливість змінитися
й у майбутньому бути затребуваним. Ми допомагаємо тим, хто хоче змінюватися, зробити це якомога
легше.
Розмовляла
Ірина МАРТИН
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Відкриті до співпраці
К
Минулого навчального року
студентам запропонували три нові
програми (освітньо-професійну бакалаврську та освітньо-професійну
й освітньо-наукову „Міжнародна інформація“). Їх всіляко заохочують не
лише здобувати знання, а й до участі
у студентській науковій роботі. Торік студенти вперше взяли участь у
II турі Всеукраїнської студентської
олімпіади з навчальної дисципліни
„Міжнародне право“. Цього року
магістрантка Наталія Долішна здобула друге місце на Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт з нової для України спеціальності „Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії“.
До участі у цих конкурсах її готував
старший викладач Андрій Гачкевич,
який і сам бере активну участь у кафедральній науці й успішно долучає
до неї студентів.
— Кваліфікаційні магістерські
роботи, що претендують на високі
оцінки, мають бути апробовані на
різних конференціях, творчих конкурсах тощо, — вважає завідувач
кафедри професор Василь Гулай. —
Ми дбаємо не лише про підготовку
кадрів, а й відкриваємо нові галузі діяльності для самореалізації студентів. Вони, зокрема, досліджують технічні теми, що стосуються моделювання міжнародних інформаційних
відносин. Є група, яка репрезентує
міжнародне інформаційне право. Не
залишаємо осторонь аналіз зовнішньої політики: навчаємо їх правильно реагувати на інформаційно-психологічні впливи, гібридну війну,
глибинно розуміти ті непрості процеси, що відбуваються в суспільстві.
— Василю Васильовичу, які ще зміни чекають на студентів?
— Розуміючи, що живемо у конкурентному середовищі, повністю
переглянули свою практичну діяльність. Серед новинок — освітньо-професійна програма бакалавра з міжнародної інформації спеціальності „Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії“. Кафедральні спеціальні
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афедра міжнародної інформації ІМФН уже 12-й рік успішно
готує інформаційних аналітиків-міжнародників, оперативно
реагуючи на суспільні виклики та запити працедавців.

курси студенти вивчатимуть уже
на третьому курсі. До прикладу,
у дисципліні „Технологія аналізу
прийняття рішень у державах Європейського Союзу“ ми поєднали
класичну для Політехніки теорію
прийняття рішень з європейськими
студіями. Добрі теоретичні знання
з функціювання інституцій ЄС та
володіння математичним апаратом
допоможуть їм правильно аналізувати прийняття різних рішень, адже
ми є лише свідками того, що нам
доносять ЗМІ. В освітньо-наукову
програму, власні предмети якої розпочинаємо з другого року навчання
магістрів, ввели дисципліни, що стосуються соціальних медіа, інформаційної безпеки, інформаційних прав
людини тощо. До речі, на тих міжнародних аналітиків, яких ми готували раніше, й досі є чималий попит,
зокрема у Польщі (їхні студенти не
отримують такої комплексної підготовки з інформаційних технологій,
правових і політологічних дисциплін, як у нас), тож хотіли б цю спеціальність відновити.
— Чи користуються рекомендаціями кафедри відповідні установи?
— Маємо конкретні рекомендації щодо оптимізації ухвалень керівницьких рішень з екології до проектів законодавчих актів Верховної
Ради, указів Президента тощо. Наші
студенти свої рекомендації розробляють у бакалаврських, магістер-

ських проектах, студентських наукових роботах, різних тезах, створюють аналітичні записки з актуальних
питань внутрішньої і зовнішньої
політики. Їхні ідеї розвиваємо в кафедральних дослідженнях. Оскільки
все це є у вільному доступі, то ними
може скористатися будь-хто, не посилаючись на першоджерела. Приємно, що бренд Львівської області
розробила наша молода викладачка
Наталія Колесницька. Нині намагаємося долучитися до адміністративно-територіальної реформи,
хоча наукових робіт на цю тематику
є вкрай мало. Ми готові давати відповідні консультації.
— Як вдається зацікавити молодь
наукою?
— Насамперед, мотивацією.
Особливу увагу звертаємо не на
кількість, а на якість. Долучаємо
студентів до міжнародних, особливо довготривалих проектів, презентацій, міжнародних конференцій,
ґрантів, студентської мобільності.
Асистент Тарас Польовий став переможцем стипендіальної програми
для молодих науковців уряду Республіки Польща (до кінця червня він
проходитиме там наукове стажування). Аспірантка третього року навчання, випускниця нашої кафедри
Інна Охремчук пройшла чотиримісячне стажування у Ґданській політехніці. Вона досліджувала проблему ухвалення політико-правових
рішень стосовно оптимального
використання шкідливих викидів.
Такі проекти вже розроблено з математичної точки зору. Вона ж досліджувала ухвалювання рішень на
прикладі Європейського Союзу. Молоді науковці брали участь у Міжнародній науково-практичній конференції „Інформаційне суспільство:
безпека, політика і комунікація.
Український та польський досвід“,
яку ми організували спільно з Університетом Марії Кюрі-Склодовської у Любліні. За її результатами
підготували до друку колективну
монографію (іноземними мовами)
за співавторства кращих студентів
та аспірантів кафедри. Цього року
теж подали свої проекти на європейські програми. Ми відкриті до
співпраці, участі у дослідницьких
проектах і програмах отримання
подвійних дипломів.
Катерина ГРЕЧИН
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родом із політехніки

Фотограф, лірик і художник

З

Нині на його рахунку понад 50
тисяч світлин, а за плечима — понад 400 тисяч кілометрів колишнього Союзу, де прагнув знайти свою
найкращу творчу роботу, визнання.
Паралельно шукав і професійну стежину. Спочатку прокладав труби, потім освоїв фах електрика. Далі захотілося здобути спеціальність радіотехніка, яка йому подобалася ще з
дитинства. Відтак вступив на вечірнє
відділення радіотехнічного факультету Львівської політехніки. Хоча за
фахом так і не вдалося попрацювати:
поглинула фотографія.
— Світлинами захопився ще у десятому класі, — пригадує Володимир
Архипович. — По закінченні школи
відразу пішов працювати на Іваничівський цукровий завод на Волині.
Мені він пам’ятний, бо там подарували фотоапарат (всі електрики захоплювалися світлинами і мали власні
фотоапарати). Не знаю, як склалася
їхня доля, але цей подарунок перевернув усе моє життя. Не розлучався
з ним ані в армії, ані й надалі в житті.

| Світлини Володимира Саквука

— Коли зрозуміли, що Ви — „мандрівний“ чоловік?
— Тоді, коли вирішив поїхати
до Киргизії. Мене захопила ця природа, гори, традиції, люди… Там
став ще й альпіністом, піднявся на
Тянь-Шань, зробив багато світлин,
які подобалися тамтешнім газетам.
Відтак повернувся до Львова. Та згодом відчув, що довго на одному місці
мені не всидіти. Не втримав навіть
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наний львівський фотомайстер Володимир Саквук, хоча вже й на
заслуженому відпочинку, ще й нині разом зі своїм незмінними
другом — фотоапаратом доволі часто опиняється у потрібному
місці й у потрібний час.

Львівський поліграфічний інститут,
де вже провчився три роки. За покликом серця об’їздив практично ввесь
Союз. Спочатку щороку подорожам
присвячував місяць, згодом уже уділив цьому відразу 13 місяців. Почав із
Воркути, далі мій шлях
проліг уздовж Льодовитого океану, побував на
Камчатці, Чукотці, Алтаї,
Кавказі, у Норильську,
Владивостоці…
— Чи думали тоді, що
доля поєднає Вас із газетярською роботою?
— Не думав, звичайно, бо вважав, що ця мрія
— не для мене. Однак,
коли на „Електроні“, де
тоді працював електриком, створили
багатотиражку „Робітнича трибуна“,
заступник редактора Василь Гаврилишин запросив до співпраці. Я довго вагався, а потім усе ж
погодився. І працював
там три роки. Мої світлини друкували й у „Радянському студенті“.
Далі були „Ленінська
молодь“, „Львівська
правда“, „Вільна Україна“. Дуже підтримувало те, що мої світлини
залюбки друкували на
перших шпальтах не
лише багатотиражок,
обласних молодіжних
і партійних видань, а

й у центральній пресі. Час від часу
їх можна було побачити у газетах
„Труд“, „Правда“, „Комсомольська
правда“, журналах „Жовтень“, „Планета“. Про них тепло відгукувалися
знані радянські фотомитці. Це додавало сили, наснаги, впевненості у
собі. Зрештою фотографування стало змістом мого життя. Згодом почав
писати коментарі до своїх світлин, а
ще пізніше — розлогі статті про події, звідки робив світлини. Останнє
моє місце праці — газета „За вільну
Україну“.
— Що найбільше приваблювало у
світлинах?
— Мене цей світ бентежив і дуже
хвилював. А ще подобалися постійні мандри, знайомство з природою,
новими географічними широтами,
людьми. Фотоапарат фіксував їхню
духовну красу, важливі моменти з
життя відомих особистостей, різних
хвилюючих подій, які вже
ввійшли в історію. Пейзажні знімки допомагали
краще пізнати красу рідного краю.
— Василь Гаврилишин
з „Робітничої трибуни“
ще у далекому 1965 році в
замітці „Фото В. Саквука“
назвав Вас „фотографом,
ліриком і художником“ у
одній особі...
— Так воно й було.
Можливо саме тому вдалося зорганізувати 10
виставок світлин у музеях Львова, на телебаченні, в УКУ,
кінотеатрах. Ознайомилися з ними
і кияни. Мої світлини є у різних
збірниках, зокрема й у двох томах
фотоальбомів Художньо-мистецького видання „Українська світлина“
2007–2008 років поруч зі світлинами
професіоналів і аматорів. Я вже упорядкував три власні альбоми, куди
ввійшли світлини і статті різного
періоду роботи у львівських газетах.
Це дуже непросто, адже опубліковано близько 400 статей, а світлин
— кілька тисяч. Цього року планую
видати два томи, наступного — ще
один. Хотілося б після канікул організувати виставку своїх світлин і для
політехніків.
Катерина ГРЕЧИН
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непересічна зустріч

Україна очима Марка Роберта Стеха
Д
оторкнутися до особливої грані нашого життя — культури та
спробувати осягнути, що надихає тих, хто мешкає за межами
України перейматися та жити нею, мали можливість усі, хто прийшов
до Політехніки 7 червня на зустріч зі ще одним гостем Міжнародного
інституту освіти, культури та зв’язків із діаспорою Марком Робертом
Стехом.
Емми Андієвської (його
улюбленої поетки), драматургії Миколи Куліша.
Також є автором і ведучим телепередачі „Очима
культури“, у яких дослідник ділиться з аудиторією
глибокими знаннями про
постаті, школи і напрями
в нашому мистецтві — художньому, літературному,
музичному. У відкритому

| Світлини Наталії Павлишин

Видатний український
літературознавець, культуролог, письменник,
телеведучий із Канади
Марко Роберт Стех доктор славістики і водночас
професор інженерії — воістину алхімік слова. Він
народився в Любліні, але
так захопився україністикою, що присвятив її
дослідженню життя, по-

стійно докладаючись до
популяризації української
культури, відкриваючи
нові її грані та людей, які
її творили й творять.
„Енциклопедичні
знання, інтелектуалізм і
тактовність — риси, що
не можуть не захоплювати. Сьогодні в українській
культурі таких одиниці!“— кажуть про гостя в
МІОК.
Марко Роберт Стех —
автор філософського роману-лабіринту „Голос“,
незавершеного експериментального роману „Невмирущі“ та книги „Есеїстика у пошуках джерел“.
Він відомий своїми дослідженнями української
літератури, зокрема творів Ігоря Костецького та

доступі в інтернеті є вже
97 передач і невдовзі вийде
ще одна серія, присвячена
видатному митцю Карлу
Звіринському. До слова,
усі присутні на зустрічі
мали нагоду першими побачити цей випуск. Окрім
усього, Марко Роберт Стех
ще й викладає курс історії
української культури в
Йоркському університеті
в Торонто.
На початку зустрічі присутні переглянули
відеоролик про Марка
Роберта Стеха, який підготувала другокурсниця
спеціальності журналістика Інституту права і
психології львівської політехніки Марта Хархаліс
спільно зі своїми колегами. Дівчина подякувала

гостю за його працю,
а МІОКу — за можливість долучатися до
такої важливої справи.
— Почуваюся у
Львівській політехніці
своїм. Тим більше, що
моя перша освіта —
інженерна. Я стояв у кожному з тих світів — інженерному і гуманітарному.
Переконаний, що все наше
життя, всі його
грані в своїй основі спираються
на культуру. Це
справді, чудово, коли людина
з дикого поля
робить грядки і
може нагодувати
родину чи з хижі
робить красиву хату. Але все
воно має сенс
якщо так само
впорядковуємо
свій внутрішній
світ, — поділився своїми
філософськими роздумами
Марко Роберт Стех.
Цікавий його підхід і до
сприйняття мови. Каже,
що для нього мова — це
конгломерат пам’яті певної культури. І тому, говорячи тою чи іншою мовою навіть про одне й те
ж, вкладаєш абсолютно інший зміст. Бо кожна мова
має власний код змісту й
інакше пам’ятає минуле й
бачить майбутнє. Тому для
Марка Роберта Стеха такий важливий стан пам’яті.
Про творчість гостя
багато цікавого сказали
й літературознавці Олена Галета й Тарас Пастух.
А відомий поет, лауреат
Шевченківської премії,
громадський діяч, диси-

дент Ігор Калинець, ділячись думками про творчість Марка Роберта Стеха,
зауважив, що ще не цілковито осягнув його фантастичну постать і його праці.
„Та, незважаючи на те, що
сам автор каже, що ніколи
не писав віршів, його прозові твори — це поезія“.
— Переконана, кожен
після цієї зустрічі захоче принаймні спробувати
прочитати роман „Голос“
— це дуже непростий твір.
Мушу сказати, що дорога
Марка Роберта Стеха до
Львівської політехніки
була кількарічна. Але для
нас величезне значення
мала ця зустріч зі студентами. Бо життя нашого
гостя — це історія особистого успіху. Такі люди витворюють для нас всесвіт.
І нам важливо, щоб молодь
потрапила до цього всесвіту і створила власний, —
додала насамкінець директорка МІОК Ірина Ключковська та подарувала два
томи про роботу МІОК,
про всі зустрічі із тисячами українців-діаспорян та
особливо цінну річ — книгу „Життя Тобі“. До слова,
нещодавно завершили її
переклад італійською мовою і Блаженніший Святослав планує подарувати
цю книгу Папі Римському
Франциску.
Наталія ПАВЛИШИН
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на перспективу

Транскордонна співпраця

У

| Світлина Наталії Павлишин

продовж двох днів, 7–8 червня, у Львівській політехніці
тривав масштабний ІV українсько-польський науковий форум
„Транскордонне співробітництво та спільний європейський простір:
теорія, практика і нові можливості“. Захід організували Інститут
гуманітарних і соціальних наук Львівської політехніки та Інститут
політичних наук Вармсько-Мазурського університету в Ольштині.

Політики, науковці з України та
Польщі зібралися, щоб обговорити
особливості та економічний вимір
транскордонної співпраці, перспективи малого прикордонного руху.
Перед початком форуму польські гості поспілкувалися з ректором
Львівської політехніки професором
Юрієм Бобалом. Особливу увагу
приділили співпраці університетів
— зокрема обміну досвідом та практикуванню студентів.
У межах форуму обговорили дві
теми: „Роль транскордонного спів-

робітництва у формуванні спільного
європейського простору“ та „Безпека та транскордонне співробітництво: відповіді на нові виклики“. А
під час круглого столу дискутували
про „Підсумки першого року безвізового режиму між Україною та ЄС:
факти, тенденції і завдання“. Окрім
цього, в межах форуму відбулися
Інформаційні дні „RI-Links2UA |
Horizon 2020 Info Day“, які організував Національний контактний пункт
„Дії Марії Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар’єри“ Львівської
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політехніки, за підтримки проекту
RI-Links2UA.
Учасницею форуму була й виконувач обов’язків президента Парламентської асамблеї НАТО, колишня
міністр оборони Литви, одна з ініціаторів створення українсько-польсько-литовської миротворчої бригади Раса Юкнявічене. Вона прибула до Львова на запрошення члена
постійної делегації Верховної Ради
України у Парламентській асамблеї НАТО, народного депутата від
Львівщини Оксани Юринець. Це
перший візит пані Юкнявічене до
Львова, на який делегація покладає
багато сподівань.
Поступ у діяльності територіальних громад із транскордонної
співпраці уможливить доступ місцевих рад до коштів міжнародних
організацій, що по-своєму посилить
їхню фінансову незалежність. А в
перспективі ця співпраця посилить
конкурентоспроможність, активізує
інвестиційну активність зовнішніх
ресурсів, забезпечить можливість
розвитку місцевого самоврядування
із прискоренням процесу інтеграції
нашої країни в європейське співтовариство, підвищить рівень життя
населення в об’єднаних територіальних громадах.
Цей вже щорічний захід став
ефективною платформою для налагодження українсько-польських
взаємин у межах освітньо-наукового
простору, інститутів громадянського суспільства та органів державної
влади різного рівня.
Наталія ПАВЛИШИН

вибори

Студентство обрало нових лідерів

Т

аємним голосуванням, із дотриманням усіх виборчих процедур
найактивніша студентська молодь Львівської політехніки
обрала нових лідерів.

Вибори голови Колегії студентів нашого університету та голів
колегій і профбюро студентів навчально-наукових інститутів відбуваються щороку. Попередньо проходить передвиборна агітаційна
кампанія, яку, щоправда, далеко не
всі використовують. Та здебільшого ті, хто балотується на ці посади
вже показали свої вміння і здібності
в роботі зі студентами, в організу-

ванні різноманітних заходів. Тобто про них найкраще свідчить їхня
діяльність.
Отож, головою Колегії студентів
удруге стала студентка ІЕСК Анастасія Вакарчук.
А колегії і профбюро студентів
очолять:
ІАПО — Ольга Легка 97,6%;
ІАРХ — Катерина Штомпель 51,4%;
ІБІД — Максим Малик 91,1%;

ІГДГ — Станіслав Гводзінський 100%;
ІГСН — Ольга Ковальова 59,8%;
ІЕСК — Катерина Золотарьова 100%;
ІІМТ — Оксана Осійчук 52,9%;
ІКНІ — Олексій Пухта 94,5%;
ІКТА — Тарас Чура 95,8%;
ІМФН — Марина Шаповал 84,5%;
ІНЕМ — Назар Макарець 100%;
ІНПП — Роман Матіїшин 71,2%;
ІППТ — Юрій Присташ 57,9%;
ІСТР — Олександра Олішевська 100%;
ІТРЕ — Сергій Мельников 51,9%;
ІХХТ — Ксенія Власюк 94,9%.
Н. П.
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до ювілею

„Заспів“ у чвертьстолітній ретроспективі
„Заспів“ — це набагато
більше, ніж ансамбль

Доброгорський, ударні — Володимир Матушевський, гітара і скрипка
— Тарас Жеплинський.
Наш ансамбль народив три сімейні пари: Сергія та Мар’яну Доброгорських, Володимира і Світлану Матушевських та Василя і Наталю
Горлаїв.
У „Заспіві“ співали і грали викладачі Львівської політехніки Олекса
Довбуш, Зенон Боровець, Марія Петрук, Володимир Мельник. Роман
Шеремета, Орест Возняк.
Був у нас також свій дописувач і
сценарист, який бачив колектив із

Від року до року колектив розширював та ускладнював репертуар
і 1993-го отримав звання Народного
ансамблю пісні і музики. За сім років свого існування ми відспівали 120
концертів (1989 р. — 10, 1990 — 11,
1991 — 28, 1992 — 13, 1993 — 34, 1994
— 24, 1995 — 10 і звукозапис концертної програми на телестудії), долучилися до перемоги у Референдумі
за незалежність, зробили свій внесок
у становлення Української держави,
тішили неповторною музикою і співом, милували
студентською щирістю
і красою. З відстані часу
можна твердо сказати, що
„Заспів“ — це набагато
більше, ніж ансамбль, це
був осередок українства,
взаємоповаги, добра, щирості і любові.
З перших днів заснування колективу і до закінчення навчання в Політехніці незмінними учасниками були Олег Ковальчин,
Роман Сколоздра, Галя
Мляк, Зеня Сенчишин, Іра
Бисько, Роман Константи- SS„Заспів“, 1989 р.
нів, Марія Остапів, Мар’яна Щурко, Павло Шаповал, Оксана концертної зали, — Славко Стахнів.
Кіф’юк, Наталя Стефанишин, Світ- Він висвітлював будні і свята колеклана Цимбалюк, Світлана Савка, Та- тиву, багато спілкувався у поїздках
рас Геник, Андрій Пилипів.
із людьми, бо мав на це час, чого не
Оскільки це був студентський могли дозволити собі ми, а потім все
ансамбль, то щороку приходили це описував і в автобусі, після важнові учасники, серед яких В. Коваль, ких концертів, зачитував нам, весеО. Куречко, Л. Касіян, В. Скруха, лив і забирав втому. Це був говорун
Н. Русецька, Р. Чепіль, Н. Кравець, і сміхован, гострий на язик, він поЛ. Брандибура, А. Козак, І. Куліба- мічав все в найменших деталях, мав
ба, Н. Бойко, І. Зарицька, О. Луців, жартівливо-іронічний тон у мові та
В. Маренич, В. Варунків, Н. Гелета, стиль у написанні, але з тонкою і
О. Фуч, І. Шаршаневич, К. Шинкар- вразливою душею.
чук, Я. Дідула, М. Винницький, Г. ЛаНеможливо недооцінювати роль
біж, А. Козак, Л. Гончарова, В. Ко- у становленні колективу, організації
валь, З. Матчак та інші.
концертів, придбанні костюмів та
До інструментальної частини ко- інструментів і постійну підтримку
лективу входили: скрипалі-віртуози директора Народного дому „ПросвіРоман Константинів, Тарас Геник, та“ Степана Шалати. Він був не лише
Ірина Бисько, Павло Шаповал, цим- організатором концертів колективу,
бали і сопілка — Олекса Довбуш, а й опікуном, який оберігав і піклубаян — Роман Сколоздра та Воло- вався про кожного його учасника.
димир Варунків; контрабас — Сергій
Та все ж прийшов час, коли найважливішу мету колектив сповнив, а
Початок у числах 11 — 17
перед його керівниками й учасника-

ми постали нові перспективи і форми праці на громадсько-суспільній
ниві. Сьогодні наш керівник Тарас
Жеплинський — доцент ХТФ, а також і священик УГКЦ, академічний капелан і відомий реколектант
Львівської архиєпархії. Це надзвичайно світла, мудра, добра і щира
людина, що вміє переконувати,
згуртовувати, запалювати і любити
все, що його оточує. Він дарує людям
щастя і віру — віру в Бога, в себе, в
ближнього, у майбутнє. Він назавжди запалив серця заспівчан любов’ю
і вони пішли по життю, щедро даруючи її всім навколо.
Так, одна з учасниць
колективу Марія Бучма
(Остапів), ставши мамою
трьох дітей, організувала
з чоловіком будинок-інтернат сімейного типу,
взявши на виховання ще
семеро діток. Сьогодні ця
маленька і тендітна жінка
виховує десятеро дітей, а
духовним наставником їх
усіх є отець Тарас. Вони
організовують зустрічі у
своєму гостинному будиночку, куди з’їжджаються
заспівчани сім’ями, отримують благословення
о. Тараса, згадують студентство і наші виступи, багато співають. Зустрічаємося ми кожні п’ять
років, щоб розповісти одне одному
про своє життя, поділитися спогадами і найголовніше — поспівати під
гітару.
Колишні молоді викладачі Марія
Петрук, Роман Шеремета, Павло
Шаповал стали доцентами, громадськими діячами; Ярослав Стахнів —
інженером-дослідником. Зенон Боровець є заступником голови комісії
у справах мирян Львівської єпархії,
катехитом, членом громадської ради
„Святий Юр“, секретарем наглядової
ради релігійної організації „Місія
Відпустовий центр Страдецька гора“
Львівської архиєпархії УГКЦ. Юні
ж учасники колективу після завершення навчання у Політехніці стали
учасниками різноманітних хорів та
громадськими активістами.
Ми усвідомлюємо,що сім років
життя нашого „Заспіву“ — це лише
мить у порівнянні з 200-літнім існу-
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до незламного народу, який чекав на
це багато десятиліть.
І сам „Заспів“ не зник — він
лише змінив склад і переформатувався. Нині це жіноча капела бандуристів під керівництвом Христини
Залуцької, учасниками якої є дівчата-студентки Львівської політехніки. Нинішній ансамбль, акумулювавши поважний досвід, напрацьований ще першим ансамблем
бандуристів Львівської політехніки, організованої Олегом Гасюком
1949 року, першим і другим „Заспівами“ (під керівництвом Богдана
і Тараса Жеплинських відповідно), продовжує і розвиває пісенну
культуру народу, своєю поставою
стверджуючи пророчі шевченкові
слова „наша пісня, наша слава не
вмре, не загине…“.
SS„Заспів“, 1995 р.

ванням Львівської політехніки. Але
це була неповторна мить, сповнена щирості, братерства і відваги, а

ще — величезної любові до України,
бажання донести український дух у
пісні і музиці до спраглих сердець,

Зенон БОРОВЕЦЬ,
доцент кафедри
хімічної технології силікатів ІХХТ
Львівської політехніки

нескорені

П

родовжуємо знайомити наших читачів із львівськими політехніками, які боролися за волю
України з польським, німецьким і радянським окупаційними режимами. На жаль, їхніх фото
наразі знайти не вдалося.

Вони боролися за волю України
Лев-Юрій
Дзедзінський
Народився у Львові 1919
року. Навчався у Львівській політехніці. Від
1939 року — керівник
ОУН в інституті, пізніше — провідник ОУН
Львівської області. Його
заарештували наприкінці 1940 року і засудили до
страти. Ймовірно, загинув 1941 року в одній із
львівських в’язниць.

Іван Мандрик
Народився 1920 року в
Перемишлі. Закінчив
гімназію. Був заступником повітового провідника ОУН. 1940 року, під
Початок у числах 9—17

час навчання на першому курсі Львівського політехнічного інституту
(архітектурний факультет), його заарештували
і засудили на 10 років таборів. Ймовірно, загинув
у в’язниці Дрогобича чи
Самбора.

Мирон Гребеняк
(Моряк)
Народився 1920 року
в м. Сколе. Закінчив
промислову школу,
Львівську політехніку
(1941 р.). Член ОУН від
1939 року. Виконував
організаційні функції
в Німеччині. Був районовим, надрайоновим
пропагандистом на
Стрийщині, де і загинув
1947 року.

Ярослав Івасиків
Народився 1923 року у
Верхньому Синьовидному
на Сколівщині. Закінчив
Львівський політехнічний
інститут. Учасник дивізії
„Галичина“, сотенний УПА,
районовий, пізніше надрайоновий референт СБ. Загинув 1949-го в бою біля
підніжжя Маківки, знищивши кількох емґебістів.

Микола
Грозовський
Навчався у Львівській
політехніці. 1950 року його
заарештували і засудили на
25 років „виправних“ робіт
та 5 років заслання. Після
перегляду справи звільнили без права прописки
у рідних місцях. Закінчив

Бердянський педінститут.
Згодом повернувся до Збаража Тернопільської області. Був активний у громадському житті.

Ярослав Гузичак
Народився 1923 року
в м.Трускавець. Керівник
юнацтва ОУН в гімназії.
Мав зв’язок з відомим підпільником „Макомацьким“. Працював нафтовиком-оператором у Дрогобичі, заочно навчався у
Львівському політехнічному інституті. Заарештували 1950 року і засудили
на 10 років. Після звільнення жив у Трускавці.
Підготувала
Ярослава ВЕЛИЧКО
Далі буде
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Подорож у глибину, на зустріч до себе
справжнього

Б

ажання створити таку музику, таку атмосферу, в яку можна
було б зануритися, відпочити душею і тілом, привело до
появи гурту Secret Forest. Тому, каже його лідер Олександр
Макаров, secret forest — це і таємний ліс, і секрет для відпочинку
(secret for rest). Більше, не тільки про музичні секрети — у
нашій розмові.

— Сашко, з чого розпочалася Твоя подорож у світ музики? Знаю, що 2012 року Тебе
на творчість надихнула група
„Атмасфера“, але щось було й
до неї?
— Усе почалося з акторської гри
в
молодіжному
еко-театрі Wind of
Change. Співпрацювали з Першим
театром, зокрема
реалізовували проект Ґете-Інституту — ставили твір
німецького драматурга Мартіна Гекманса „Коли у світ
з’являється людина“.
Це історія про героя,
який у житті спробував
багато, та на смертному
одрі почав задавати собі запитання:
і що з того всього, де суть? Згодом
я поїхав до Казахстану, зібрав там
творчу ініціативну молодь і, створивши театральну студію, працював
на базі місцевого музею-театру.
Режисер Wind of Change Юрій
Юрченко — мій друг а також чоловік
вокалістки гурту „Атмасфера“ Ямуни, тому ми часто подорожували з
„Атмою“. Мене дуже надихали ці подорожі. Я бачив, що „атмасферівці“
мають інший стиль життя, вражав
домашній настрій спокою, приємності, який панував у їхньому колі.
І тоді я однозначно відчув, що, крім
театру, хотів би займатися музикою.
Взагалі, музика мені завжди подобалася, слухав „Океан Ельзи“, Джамалу. Із закордонних досі надихають
Coldplay, Kodaline й Woodkid.
— І тоді виник Secret Forest?
— Secret Forest офіційно існує
рік. До того робили квартирники

й перформанси. Була певна
згуртованість довкола моєї
ідеї поділитися тим, що відчуваю — не треба боятися відкриватися, любити й говорити
про справжні глибокі речі.
Я починав грати з моїми друзями, які згодом
заснували гурт Gour.
Cклад Secret Forest
часто змінювався.
Теперішній склад —
Тетяна Чайковська
(піано), Олександр
Шеша (композитор, робить аранжування), Олег
Романів (басист).
Недавно на ударній
установці з нами грав
відомий барабанщик
Сергій Красуцький.
Мене більше тягне до
лірики, до глибших текстів про стосунки. Бо все, зрештою, зводиться
до взаємин. Якось американські
науковці проекспериментували: закрили у великому зручному
просторі мавпочку, позбавивши її
спілкування, а через кілька місяців
вона прийняла м’який тренажер для
стрибання за свою дитину — доглядала й любила її. Звісно, добре залишитися наодинці, але наша природа така, що ми хочемо віддавати
свою любов іншим. Творчість — це
теж взаємини не лише зі собою.
— Я так розумію, що музика стала однією із форм тієї віддачі…
— Вона є скоріше формою передачі настрою взаємин, занурення у зв’язок із тими, хто прийшов
її послухати, пережити якісь емоції. Цьому допомагають тексти
на санскриті. Ми їх використовуємо, бо санскрит — древня мова,
в якій відображений цілий світ.

Перед тим, як запрошуємо людей
співати разом із нами, відкритися, відкинути маски й стереотипи, проговорюємо мантри, щоби
було їх легше вимовити. Проте не
стільки важлива правильність вимови, скільки щирість і бажання
робити це з відкритим серцем. На
концерті ж кажу, що використання
мантр не означає, що ми приїхали з
Індії. Мантри не мають релігійної
приналежності, вони належать до
духовного світу. Також — заспокоюють розум, знімають стрес, дають
відчуття наповнення радістю, гармонією. Під їх впливом наш розум
переходить у альфа-стан — стан,
благодатний для генерування ідей,
рішень, ліпшого самопочуття.
— Як пишеш пісні?
— Інколи приходить якась ідея,
певна мелодія, певний стан. І як
наслідок цього з’являється текст.
Приношу його музикантам і починаємо над ним працювати. Зазвичай збираємося в студії Mantra
HOUSE, бо це, як на мене, місце,
котре створене, щоб надихати.
Перші пісні були теж медитативного характеру. Починав із українських текстів, які, як і музику до
них, писав сам. Може, то не були
хітові мелодії, але в них був мій
настрій.
— Що змінилося?
— Подача і звучання. Бо важливий не лише настрій, але й музичне
оформлення. Намагаємося постійно вдосконалювати якість записів.
Бо коли той, хто побував на концерті, почне шукати тебе на Ютубі, де дуже багато доброї музики, ти
мусиш викликати в нього бажання
залишитися й послухати тебе ще.
Крім цього, раніше ми грали простішу музику, під яку слухачі могли танцювати й поводитися як діти.
Тепер вирішили до лірики додати
музики серйознішої.
— Музиканти Secret Forest дотримуються здорового способу життя і екологічності у мисленні. Що
власне вкладаєте у ці поняття?
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— Насамперед — відмова від
алкоголю, куріння, здорове харчування. Усі учасники нашого гурту
є вегетаріанцями. Це зумовлено
тим, що дуже багато творчих людей, які переходять на вегетаріанство, помічають, що їхня творчість стає продуктивнішою: овочі, фрукти, злакові дають людині
позитивну енергетику. Крім цього, така дієта — це ще й гуманне
ставлення до тварин і вивільнення
часу для корисних справ.
Екологічність мислення — це
те, що ми впускаємо у своє життя.
Дуже важливо, що читаємо, що
дивимося, яку музику слухаємо,
навіть в якому товаристві перебуваємо. Бо їжа і спорт формують
наше тіло, а перелічені вище речі
формують наш внутрішній світ.
Стараюся дуже прискіпливо ставитися до того, що впускаю в нього, і
не стресувати.
— Ти співпрацюєш з тими, хто
Тобі близький по духу. Але наш світ
неідеальний. Як вдається комунікувати з іншими, не такими екологічними людьми?
— Зазвичай нас дратують у людях ті риси, які притаманні нам і
які нам не подобаються. Намагаюся збагнути, чому мені щось
не до вподоби, або поставитися
по-філософськи: сприйняти людину такою, яка вона є, усвідомити,
що вона діє в силу якихось обставин, не відомих мені. Якщо бачу,
що хтось робить помилки, то моє
завдання — зрозуміти, чим можу
йому допомогти, а не критикувати.
— Зауважила, що Ти проводиш
кулінарні майстер-класи…
— Інколи таке буває. Дуже люблю готувати, але не завжди на
це вистачає часу. Люблю страви з
адигейським сиром, різноманітні смузі, випічку. Для мене смачна їжа — це свіжі салати, в яких
є гарні комбінації овочів, зелені,
соусів, приправ. Не раз мої друзі,
які на ринках торгують східними
спеціями, міксують мені їх — за
допомогою спецій можна надати
різних смакових відтінків стравам.
Радий ділитися рецептами.
— Розкажи про релакс-коучинґ.
Як Ти навчаєш людей розслаблятися, і як люди довіряються Тобі? Адже

коучинґ донедавна не був поширеним явищем в Україні…
— Мій релакс-коучинґ складається з трьох частин: дихальні
практики, фізичні навантаження
завдяки простим вправам і глибоке розслаблення. Коуч — це той,
хто скеровує. Тому кожен працює
зі своїм тілом індивідуально, я
лише кажу, що людина має робити і
куди скеровувати свою увагу. Коли
вона розслабляється, переходимо
до роботи з розумом, відчуттями,
і насамкінець найважче — робота
з емоціями, внутрішніми блоками. Суть програми в тому, що ми
знайомимося зі своїм тілом ближче, дізнаємося, на що воно здатне.
Насправді наше тіло має великий
запас енергії.
— Підозрюю, що на сцену завдяки
релаксу Ти виходиш спокійний і впевненою ходою, а під час концерту —
жодних хвилювань.
— Та ні, хвилювання мусить
бути, бо абсолютна беземоційність
— це теж недобре. На сцені ж ти
маєш увійти в певний настрій, а без
хвилювання його не буде. Звісно,
позбуваюся зайвих переживань, та
в нас на концертах багато незнайомої публіки і вхід у контакт із нею
хвилюючий для всіх.

— То де найближчим часом можна буде почути гурт Secret Forest?
— Найшвидше — на фестивалі
йоги у Львові. У планах — взяти
участь у Street Music від джаз-фестивалю „Леополіс“ (колишній Alfa
jazz fest), там будемо змагатися з
іншими молодими гуртами й виконавцями. А далі — кемпи, поїздки
до Одеси. Сподіваємося на співпрацю з платформою Lauder me, яка
вже запрошувала нас на фестивалі
„Захід“ і „Файне місто“.
— А які творчі плани щодо подальшого розвитку? Здається, у
червні мав би вийти ваш альбом…
— Творчим людям, навіть коли
вони напишуть собі план дій, дуже
важко дотримуватися графіку роботи щодня. І не тому, що вони
ліниві, а тому що творчість — це
заданий політ і постійні корективи. Звісно, ми б уже давно могли
випустити альбом: є чотири студійні композиції, готуємо п’яту,
не проблема дописати хоча би ще
дві. Але ми хочемо пропрацювати
всі можливі варіанти звучання,
передачі настрою, бо це мені важливо. Гадаю, що до осені альбом
буде.
Наталя ЯЦЕНКО
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Музичний творчий вечір
по-японськи

В

ід початку травня при науково-технічній бібліотеці Львівської
політехніки діє Українсько-японський центр. Його метою є
культурне зближення, поглиблення дружніх взаємин та розвиток
співпраці між Україною та Японією. Сприятимуть цьому різноманітні
заходи. Один із них, на якому мали змогу побувати всі охочі, відбувся
минулої середи в читальній залі бібліотеки — присутніх тішила
своїм співом тендітна Акі Оно.

У межах роботи Центру,
керівником якого є Ігор Зорій,
організовано зустріч викладачів японської мови та студентів, котрі її вивчають, з викладачкою філіппінського
університету Атенео де
Маніла Надією Гораль.
Упродовж двох років
колишня викладачка
кафедри іноземних
мов Політехніки живе
та працює на Філіппінах
і викладає там японську.
Тож було цікаво почути
її розповідь про життя
та працю в цій екзотичній для нас країні. Згодом у кабінеті
японської мови відбулася церемонія
передачі в дар 10 книг та навчального аудіодиску з японської мови. Так
успішно завершився дворічний спільний японсько-український приватний
проект, котрий передбачав збір (Акемі Наґано, Ігор Зорій) та пересилку
(Надія Гораль) до Львова навчальних
матеріалів.
Камерний творчий вечір зі знаною японською співачкою Акі Оно,
її чоловіком Мотохіро Оно, котрий є
головою Японсько-української асоціації культурного обміну, його мамою,
майстринею чайної церемонії й одягання кімоно Томіко Оно, а також їх
супроводом — Мінору Ікекіта (вивчає
проблеми довкілля) та Набуко Кітамі
(вивчає українську кухню) зібрав численну публіку. Зустріч розпочалася із
передачі Томіко Оно кімоно для кабінету японської мови Політехніки:
публіці продемонстрували, як його
вдягати, на моделі — студентці ІКНІ
спеціальності „прикладна лінгвістика“ Аїді Чубак. Опісля директор НТБ
Андрій Андрухів, подякувавши за
японський візит, зауважив, що такий
захід є важливим хоча б тому, що здебільшого ми приділяємо увагу західній культурі, а цей вечір допоміг нам

відкрити багато нового. Гості на
знак шанування подарували бібліотеці книжку з компакт-диском „Харизма“, яка містить
пісні й інформацію про Акі
Оно і видана у японському
видавництві „Дніпро“,
котре чоловік співачки
заснував після повернення з Києва 2006 року.
Продовжила вечір чайна
церемонія, пригощання
всіх присутніх японськими солодощами та комічна сценка з використанням японської флейти
сякухаці. Акі Оно перед
виступом розповіла українською мовою, що дуже любить Україну, у 2012
та 2016 роках навіть виступала в нас.
Любов до нашої країни співачка висловила в авторській пісні „Молитва
за Україну“. В ній вона передала свій
біль від побаченого у часи Революції
Гідності. Продовженням теми стала
пісня „Харизма“ — твір, присвячений
стиранню кордонів між країнами,
позбавленню різних розбіжностей,
які розділяють людей на землі. Доповнили вечір і ліричні пісні про кохання. Співачка висловила вдячність
слухачам за гучні оплески й усміхнені
обличчя.
Японська делегація після вечора
в бібліотеці відвідала філармонію —
на запрошення японського диригента
Сюнґо Моріяма вона прослухала концерт класичної музики „Юні віртуози
Японії“. Цього ж тижня в Гарнізонному храмі Львова виступив японський
хор і студенти-політехніки зустрілися з його учасниками. У липні кафедра
іноземних мов Політехніки планує
організувати літню школу з вивчення японської. Усі ці заходи спрямовано на те, щоб мотивувати студентів
пізнавати Японію і знати її мову та
культуру ліпше.
Наталя ЯЦЕНКО

коротко
Уперше в історії фестивалю „Чілдрен кінофест“ переможцем
стала українська стрічка. Гранпрі, набравши 4, 8 бали з 5-ти,
отримала фентезі-пригода „Сторожова застава“ режисера Юрія
Ковальова. Традиційно фільм-переможець визначено шляхом
прямого голосування глядачів.
Гостями безкоштовних показів
стали понад 42 тисячі глядачів
у 22 містах України. Друге місце
посів британський документальний фільм студії BBC „Земля: Один
вражаючий день“, третє — фільм
виробництва Франції та Бельгії
„Великий злий лис та інші історії
(5 липня вийде у прокат).
Після півторарічної перерви
львівський співак і радіоведучий
Тарас Гаврик дав сольний концерт #МояО в клубі „Пікассо“.
Його новий студійний альбом
— це творчий підсумок, історія
кохання тривалістю п’ять років.
У програмі — відомі й улюблені
пісні „Львів. Я Люблю ТБ“, „Лате“,
„Заведу кота“ та нові. Всі охочі
змогли придбати перші ексклюзивні примірники з підписом
виконавця.
Підписано меморандум про
створення громадської ініціативи „Альянс творчої молоді“.
Підписали його понад 50 громадських та мистецьких організацій,
культурних фондів, творчих спілок та волонтерських об’єднань.
Головна мета альянсу — перетворити Львів на місто творчості.
Ініціатива виникла на базі Львівського палацу мистецтв, який
згуртував півсотні громадських
формувань навколо спільної ідеї
розвитку сучасного мистецтва на
Львівщині.
15 і 16 червня на відвідувачів
Mobile Flix Fest у Центрі Шептицького чекають кінопокази,
воркшопи продюсерів, режисерів і документалістів, а також майстер-клас з мобільної
фотографії для школярів. До
конкурсної програми Фестивалю
відібрали 17 короткометражних
фільмів від 20 учасників з різних
областей України. 16 червня
журі нагородить переможців у
трьох номінаціях — „Креативний
дебют“, „Креативний погляд“ та
„Креативна композиція“.
За матеріалами інформагенцій
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душевна терапія

Мотивація — те, що нами рухає

Б

ез мотивації ми не проживаємо жодного дня. І це попри те,
що часто не задумуємося, що ж змушує нас діяти. Мотивація
буває різна. Про її тонкощі розповідає практичний психолог
студії „Сенс“ Ірина Думас.

Бажання задовольнити
потребу
Мотивація — це імпульс, який дає
нам змогу здійснити той чи той намір, бажання. І залежить від того, наскільки ми розуміємо свої потреби,
яким бачимо шлях до відчуття свого
задоволення, до щастя. Вона дає так
звану силу, енергію для здійснення
своїх намірів. Завжди „спрацьовує“,
коли потребуємо найнеобхіднішого:
тепла, ситості, комфорту, бо доки
цього нема, про якесь самовираження думати важко. Це так звана піраміда потреб Маслоу. Її суть полягає
в тому, що без задоволення потреб
фізіологічних та безпеки не зможемо задовольнити соціальні, поваги,
самовираження.
Слід зазначити, що всі прагнуть
реалізувати свої первинні потреби,
однак подальші наміри залежать від
нашого внутрішнього відчуття і готовності, усвідомлення того, чого
нам бракує. Наприклад, хочу бути
успішним у роботі. З’ясовую, що
для цього мені потрібно. Виявляється, вивчити англійську, освоїти
додаткові програми, пройти певні
курси чи тренінги. Це мотивація.
Коли розуміємо, що, здійснивши
ці потреби, почуватимемося більш
професійними, творчими, визнаними, то прагнутимемо реалізувати їх.
А яким шляхом — залежить від нас.

Що керує мотивацією?
Є два варіанти мотивації: мотивація, спрямована на досягнення
цілі, і мотивація на уникнення невдачі — тобто мотивація до чогось
і від чогось. Що це означає? Наприклад, маємо позитивну, креативну,
творчу ціль. Це нас мотивує. І розуміємо, що, реалізувавши її, досягнемо певного щастя. Нами рухає
інтерес та енергія. Це мотивація
до чогось. А можемо думати і так:
якщо я не виконаю це завдання, то
отримаю незадовільну оцінку, мене
відрахують з навчального закладу,

матиму страшні санкції
на роботі. І зі страху,
з усвідомлення перспективи бути покараним починаємо діяти. Це вже
мотивація від
чогось, із так званим мінусовим зарядом. Хоча вона також багато чого
дає нам, адже, як би там не було, ми
рухаємося, бо маємо жорсткі терміни, додаткові вимоги. Не всім вдається усвідомлено і легко йти до цілі,
до творчості, бо насправді це процес
складний. Добре, коли вміємо поєднувати два види мотивації, коли зважуємо, що, здійснивши певну ціль,
можемо кудись дійти, щось здобути,
а якщо не зробимо цього, то матимемо певні наслідки.

Чи можна змінити напрям
руху?
Можна. Треба взяти аркуш і написати, що я отримаю, коли досягну цього. Тоді почнемо думати: ось
складу іспит — і відчую полегшення, отримаю гарну оцінку, диплом,
мене похвалять. Чи, скажімо, треба
за короткий термін зробити проект.
Звісно, можна думати: якщо не зроблю, то це негативно позначиться на
моїй кар’єрі, зарплаті. А можна і так:
чого після того я досягну?
Що людину окрилює? Очевидно, що другий варіант. Це означає,
що, змінюючи фокус уваги, бачимо
позитивний фінал справи. Звісно,
не варто писати речі фантастичні,
але треба і варто те, що близьке.
Це додає стабільності. І що більше
знайдемо потенційних здобутків, то
більше додаткової енергії і стимулу
матимемо.
Біда в тому, що ми часто перебільшуємо можливі негативні наслідки і
недооцінюємо того, що може бути
потрібне і позитивне. Тому описування кінцевого результату допомагає, принаймні полегшує страх і
тривогу. Можна поділити аркуш на
дві частини і в другій написати, що

трапиться, якщо цього не
досягну. Однак треба у
своїй уяві бачити реальність. Тоді зможемо подумати: а що я потім із
тим робитиму? Є те, що
отримаю; і є те, чого не
отримаю в разі провалу. І розумію, що якось
із тим буду жити, адже
матиму досвід. Знову-таки йдеться про
аналіз кінцевої цілі.
Це займе 10–15 хвилин обдумування і легко розставить усе на місця, а
найважливіше — зніме тривогу.

Не переоцінюймо свої
можливості
Мотивація часто має певну ознаку. Коли обираємо шлях, яким хочемо реалізувати потреби та бажання,
необхідно зважити на свої можливості. Скажімо, хочемо поїхати на
закордонне стажування, а для цього
треба знати англійську. Маємо лише
півроку. Чи реально встигнути за цей
час підтягнути англійську до потрібного рівня? Це залежить від рівня
знань, який є: якщо треба вчити від
початку, то зрозуміло, що це нереально. Якщо ж маємо достатні знання початкового рівня, то за кілька місяців більш-менш чогось досягнемо,
але то ще не буде потрібний результат. Якщо наші знання на середньому
рівні, то за умови інтенсивної праці
вже можна про щось говорити. Якщо
працювати над мовою по годині на
день, то за 2–3 роки вивчимо мову.
Отож, не переоцінюймо свої можливості — інакше матимемо проблеми!
Те саме правило діє для всього,
що б ми не робили. Пам’ятаймо, що
доба має лише 24 години, що робота
„понад“ ефективна лише на старті, а
потім настає демотивація: ми розуміємо, що не встигаємо з термінами,
не вкладаємося — і вже бачимо крах
своїх зусиль та ілюзій. Тому катастрофічно падаємо.
Коли ж доволі добре знаємо себе і
свої можливості, кажемо: цю потребу я зможу задовольнити приблизно
за такий час. І рухаємося до здійснення цього, а не картаємо себе.
Ірина МАРТИН
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Кросворд
Горизонтально:
1. Найбільше місто Європи, відоме під назвами
Царгород та Константинополь. 5. Пристрій у
вигляді рупора для підсилення звуку голосу.
6. Танець, найвідомішу мелодію якого створив
Жерардо Родріґес під назвою „La Cumparsita“.
8. Трав’яниста рослина з гарним листям; ведмежа лапа. 11. Гібрид одногорбого і двогорбого
верблюдів. 13. Спадковий дворянський титул.
15. Один із трьох офіційних символів держави. 19
17. Листяне дерево родини березових із гладкою сірою корою. 18. Столиця Азербайджану.
30
19. Розділовий знак. 21. Остання літера грецького алфавіту. 22. Агентство уряду США для
досліджень у галузі аеронавтики та космічних
34
польотів. 25. Початок спортивних змагань.
27. Атрибут карнавального костюма. 30. Тон42
кий канат, що його акробати прикріплюють
для безпеки виконання фігур під куполом цирку. 31. Фарба для волосся, яку виготовляють з
листя індигофера і застосовують разом із хною.
32. Правий або лівий край військового строю.
33. Четвертий місяць року за французьким
республіканським календарем, встановленим
Конвентом у 1793 році. 34. Обертова частина
генератора електричного струму. 35. Турецький
солдат. 36. Найвища вершина Піренеїв. 40. Великий пишний будинок аристократа. 42. Перші
п’ять книг Біблії; сувій, на якому написане П’ятикнижжя.
44. Урочистість з нагоди Великодня, Різдва, Дня незалежності держави. 45. Колюча кущова рослина з червоними плодами, які застосовують при розладах серцевої діяльності. 46. Бавовняна пухнаста маса волокон.
48. Проміжок часу, за який Земля обертається навколо
своєї осі. 49. Великий хижий птах. 50. Риболовна сітка у
вигляді конусоподібного мішка, яку буксирує промислове судно. 51. Один із великих островів Індонезії. 53. Столиця Марокко. 55. Тимчасове приміщення з тканини, яку
напинають на каркас. 56. Висота бічної грані піраміди.
57. Музичний ансамбль з чотирьох виконавців.
Вертикально:
1. Боротьба японських товстунів. 2. Хімічний елемент,
інертний газ. 3. Пристрій для пом’якшення поштовхів
і ударів, що їх зазнають під час руху автомобілі, локомотиви. 4. Відбиття звукових коливань від перешкоди,
коли вони сприймаються роздільно від первісних коливань; відгомін. 6. Хвойні ліси субарктичної частини
північної Європи, Азії та Північної Америки. 7. Жирові
відкладення у вигляді наросту на спині верблюда. 9. Позначка, виїмка, зарубка на палиці. 10. Гурт копитних тварин. 12. Контррозвідка Німеччини в часи Другої світової
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війни. 13. Стійкість, витривалість, набуті в боротьбі з
труднощами або в процесі тренувань. 14. Сукупність
кораблів однакового призначення. 15. Одиниця маси в
системі СГС. 16. Кредитно-фінансова установа. 19. Сукупність кольорів у картині. 20. Пристрій комп’ютера,
призначений для виводу на екран текстової та графічної
інформації; дисплей. 23. У народів Середньої Азії — мудра, шанована, поважного віку людина. 24. Особа, що не
має громадянства жодної держави. 25. Сезон збирання
цукрової тростини на Кубі. 26. Зимовий сорт яблуні.
28. Давньогрецька богиня мудрості, опікунка наук, ремесел. 29. Відступ у початковому рядку тексту. 37. Організація Північноатлантичного договору. 38. Тварина
— еталон упертості. 39. Місто Закарпатської області
на річці Тисі. 40. Автор віршованих творів. 41. Кораловий острів кільцеподібної форми. 43. Творець проекту,
літературного твору, картини. 45. Чорний блискучий
різновид викопного вугілля; чорний бурштин. 47. Криволінійне перекриття між колонами. 48. Гральна карта.
51. Плід чорниці, порічок, винограду. 52. Тимчасове позбавлення волі, узяття під варту. 54. Бойова гусенична
машина. 55. Тонкий затверділий шар снігу.
Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 15-16
Горизонтально: 3. Керлінг. 7. Атланта. 8. Арізона. 9. Акафіст.
11. Доберман. 14. Акустика. 17. Рабатка. 18. Епілог. 19. Агассі.
20. „Арго“. 21. Опір. 22. Азбест. 24. Лектор. 26. Розклад. 29. „Турандот“. 30. Тартинка. 31. Метелик. 34. Козирок. 35. Таверна.
36. Налигач.

Вертикально: 1. Тріада. 2. Кігалі. 3. Кандагар. 4. Гліптика.
5. Ганнібал. 6. Мамалига. 10. Фора. 11. Депозит. 12. Рогатин.
13. Намолот. 14. Акробат. 15. Скарлет. 16. Аксіома. 23. Еврідіка.
25. Кандидат. 26. Розмарин. 27. Каре. 28. Дашкевич. 32. Текіла.
33. Летяга..
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наш календар
14 червня — Всесвітній день донора
крові.
15 червня — День захисту людей поважного віку.
17 червня — День медичного працівника.
20 червня — Всесвітній день біженців.

Пам’ятні дати
14.06.1736 — народився Шарль Оґ’юстен
Кулон, французький фізик і військовий
інженер.
14.06.1868 — народився Карл
Ландштайнер, англійський імунолог;
відкрив основні групові антитіла крові
людини та резус-фактор крові.
14.06.1891 — народився полковник
Євген Коновалець, організатор i провідник ОУН.

14.06.1931 — помер історик, громадський
діяч, теоретик гетьманату В’ячеслав Липинський.
15.06.1606 — народився Рембрандт
Гарменс ван Рейн, голландський маляр.
15.06.1941 — народився Іван Миколайчук, знаний український кіноактор,
сценарист і режисер.
16.06.1848 — засновано освiтньо-лiтературне товариство „Галицько-Руська
Матиця“.
16.06.1934 — Перший з’їзд письменників УРСР проголосив створення Спілки
письменників України.
17.06.1930 — народився Михайло Горинь, український освітній діяч, літературознавець, психолог, правозахисник.
18.06.1651 — битва козацьких військ із
польською шляхтою під Берестечком.

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи, які видав
Національний університет „Львівська політехніка“:
диплом магістра ВК № 32308960 на ім’я: Криворучко Галина Андріївна;
диплом бакалавра В16 № 080386 на ім’я: Близнюк Володимир Іванович;
залікову книжку на ім’я: Насінник Дмитро Зеновійович;
залікову книжку на ім’я: Котощук Богдан Михайлович;
студентський квиток на ім’я: Перун Тарас Ігорович;
студентський квиток № 10967736 на ім’я: Бокало Максим-Богдан Романович;
студентський квиток на ім’я: Ганчина Анна
Андріївна;
залікову книжку на ім’я: Ярмолюк Владислав
Русланович;
студентський квиток на ім’я: Грещишин Олена
Миколаївна;
студентський квиток на ім’я: Данилів Максим
Михайлович;
студентський квиток на ім’я: Тищенко Вікторія
Геннадіївна.
Вважати недійсним диплом ИВ-1 № 194116, виданий Львівським політехнічним інститутом
на ім’я: Швагуляк Лілія Михайлівна;

18.06.1928 — народився Сергій Плачинда, український письменник і
громадський діяч.
18.06.1939 — відкрили пам’ятник Тарасові Шевченку на його могилі в
Каневі.
19.06.1862 — у США скасували рабство.
19.06.1885 — із Франції до Нью-Йорка
доставили подарунок — статую Свободи.
20.06.1895 — помер Михайло Драгоманов, український історик, етнограф i публіцист.
20.06.1918 — розпочав роботу Всеукраїнський церковний собор.
20.06.1988 — у Львові відбулася установча конференція Товариства української мови ім. Т. Шевченка.

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

1/8

1/16

Площа,
см2

450

220

110

50

24

Ціна, грн.

350

250

200

150

100

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

На обкладинці
(остання сторінка,
повноколірний друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

Площа, см2

450

220

110

Ціна, грн.

500

350

250

Виготовлення
рекламного блоку
на замовлення

Незалежно від місця розміщення
і розміру:
• реалізація ідеї замовника
з використанням матеріалів замовника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакцією до виготовлення кінцевого зразка — 350 грн.

Система знижок

За три публікації – 5%, більше трьох
публікацій – 10% від суми замовлення.

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com
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