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Які можливості та виклики стоять перед 
сучасною молоддю?

„Я втратив будь-яку надію щодо 
майбутнього нашої країни, якщо 
нинішня молодь візьме в свої 
руки кермо влади. Бо сучасна 
молодь — нестерпна і про-
сто жахлива“. „Наш світ досяг 
критичної стадії. Діти більше 
не слухаються своїх батьків. 
Мабуть, кінець світу вже не дуже 
далекий“. „Ця молодь розбе-
щена. Молоді люди підступні 
й недбайливі. Ніколи вони не 
будуть схожими на молодь 
минулих часів. Сучасне молоде 
покоління не зуміє зберегти 
нашу культуру“. Ці всі думки 
живі ще від часів Сократа. Тож 
молодь завжди йшла супроти 
прийнятих традицій, завжди 
робила щось таке, що шокувало 
і викликало обурення в зрілих 
людей із життєвим досвідом. Та 
поміж тим, саме молодь рухала й 
рухає світ уперед.

Нещодавно чула цікаву думку, що 
молодість — це короткий період 
нашого життя між дитинством 
і зрілістю. Та, незважаючи 
на свою нетривалість, він 
досить визначальний, бо 
закладає певний фундамент 
нашого світосприйняття, 
цінностей, часто визначає шлях 
подальшого руху.

Зрештою, молодість — це час 
пошуків, виставляння високих 
цілей і, чи не наймрійливіший 
період. Якою вона є — повною 
проблем, викликів чи все ж таки 
відкрита до різних можливостей, 
одразу, мабуть, складно сказати. 
Добре говорять старші люди, що 
це все стане зрозумілим лише з 
перспективи років.

Та як би там не було, але 
завжди саме молодь, попри 
всі негаразди, попри брак 
ресурсів, певного досвіду, 
задає ритм життю. Ті, хто не 
боїться викликів, хто готовий 
задля досягнення мети йти 
довго й далеко, долаючи різні 
перешкоди, формує новий тип 
людини — цілеспрямованої, 
впевненої, небоязкої й відкритої 
до змін. Нині, як, напевно, і сто-
двісті років тому, молодь чудово 
розуміє, — світ можливостей 
відкритий: обирай і дій! 

Віталій Мельничук, випускник Львівської політехніки:

„Молодь не вірить у себе“
Перед молоддю відкритий цілий світ. Можна робити, 
що завгодно і де завгодно. Особливо, якщо зважити, 
що здебільшого ще не зв’язані сімейними обов’язками. 

Тож подорожуй, змінюй напрями зайнятості, профе-
сію, освоюй нові спеціальності, доки не знайдеш те, що 

подобається. А щодо проблем, то в нашій країні молодь не 
надто впевнена, не вірить у себе. У світі молодь постійно підбадьорюють, 
наголошуючи, „Дій! Ти все зможеш“. У нас, починаючи з родини, школи, 
університету, встановлюють певні рамки.

Богдана Губинець, студентка четвертого курсу 
Інституту хімії та хімічних технологій:

„Маю необмежені можливості“
Якщо чесно, то проблем нема взагалі. Які можуть бути 
проблеми, якщо я — молода. Маю необмежені можли-

вості для розвитку, відкриті дороги до всього. Можна 
будь-що вигадати, спробувати втілити й рухатися далі.

Оксана Тарасюк, магістрантка першого курсу Інституту 
архітектури:

„Найперше треба зрозуміти себе“
Думаю, що найголовніше для молоді — відчути й зро-
зуміти, що все залежить від неї. Кожен сам вирішує для 

себе, як і що робити в житті, де себе шукати. Бо якщо по-
стійно опиратися на сторонніх, зважати на їхню думку, то 

взагалі нічого не досягнеш. Для мене найкращою можливістю 
нинішнього світу є змога займатися самоосвітою. Для цього є безліч ресурсів. 

Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН

Ірина Квінтюк, студентка першого курсу Інституту 
економіки та менеджменту:

„Життя для нас відкрите!“
Для мене нині найбільша проблема — це сесія. А поза 
тим, хотіла б якось зуміти так жити, щоб і вчитися, і пра-
цювати, і досягати чогось, і ще мати час для відпочинку. 
Молодь дуже перспективна й відкрита до нового. Нам не 
лячно працювати офіціантом чи помічником менеджера, 
або й взагалі пробувати свої сили в чомусь новому. Життя для нас відкрите!

Дмитро Медвідь, магістр першого курсу Інституту 
економіки та менеджменту:

„Не проблеми, а шанси для нового“
Головна проблема в тому, що робити після завершення 
університету. Найперше треба думати про те, щоб відслу-
жити в армії. А також і про те, щоб шукати роботу за спеці-
альністю. Власне й роздумую, чи реалізую себе тут, чи кра-
ще їхати за кордон і там шукати перспективи. Хоча, якщо про-
аналізувати, то все це не проблеми, а можливості. Залежить, як на це дивитися.
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фаховий погляд

Формула успіху від Тараса Кицмея: 
розуміти ринок, розвивати лідерство             
й постійно вчитися

19 червня до Tech StartUp School Львівської 
політехніки завітав співзасновник і член 

ради директорів компанії SoftServe Тарас Кицмей. 
Познайомившись із діяльністю підрозділу та 
представниками стартап-компаній, які діють при 
Школі, оглянувши їхні напрацювання, гість поділився 
думками про те, якою має бути нині університетська 
освіта та, що допоможе досягти успіху в сучасних 
умовах ринку праці.

Університет має 
відкривати дорогу в 
життя

— Завжди виходжу з того, яка 
місія університету. Переконаний, 
що університет повинен відкри-
вати дорогу в життя через освіту. 
Якщо випускники стають успішни-
ми, то ЗВО виконав своє завдання. 
Кінцевою метою має бути дорога в 
життя, а не навчання, бо це лише 
засіб для цього. Нині досить ба-

гато студентів уже 
на четвертому курсі 
знаходять свою доро-
гу, спішно працюють 
у різних компаніях 
і досить інтенсивно 
розвиваються. 

Для того, щоб від-
крити цю дорогу, потрібно розумі-
ти, що потребує ринок праці, фор-
мувати відносини. Наш ІТ-кластер 
роками успішно будує таку співп-
рацю. І це надзвичайно важливо, 

бо розуміючи потреби ринку пра-
ці, можеш вчити студентів того, 
що буде затребуване. 

знакова подія

Вершина творчості Василя Курилика 
„Страсті Христові“ — уже в Україні
Упродовж декількох років Україна досить впевнено взяла курс на 

повернення наших земляків із забуття. Відкриваємо для себе цілу плеяду 
митців, письменників, науковців, громадських діячів, які жили й творили 
за межами рідної землі, але ніколи не забували, звідки їхнє коріння.

19 червня у Львові 
відбулася надзвичайно 
знакова подія — презен-
тували художній альбом 
добре знаного в цілому 
світі й майже невідомого 
для України митця — ху-
дожника й письменника 
з Канади Василя Кури-
лика. Його роботи вхо-
дять до колекцій галерей 
Канади та США, а також 
є у приватних колекціях 
відомих людей, зокрема 

британської королеви 
Єлизавети ІІ та канад-
ських прем’єр-міністрів.

Василь Курилик був 
безпрецедентною особис- 
тістю. За свій недовгий 
вік — 50 років — створив 
понад десять тисяч творів 
живопису та графіки. Він 
єдиний художник україн-
ського походження, робо-
ти якого постійно вистав-
ляли в будинку генерал-гу-
бернатора Канади Рідо 

Холла. Його вершинними 
творами є серія картин 
„Страсті Христові“, які 
ввійшли в історію обра-
зотворчого мистецтва як 
найчисленніший ілюстра-
тивний опис Євангель-
ських подій — 160 творів, 
аналогів яким у художній 
культурі немає. Автор 
творив їх 16 років. Нині 
ця серія зберігається в му-
зеї містечка Ніагара-Фолз 
(Канада). 

На презентацію мис-
тецького альбому про Ва-
силя Курилика „Страсті 
Христові“ (видавництво 

Закінчення на 10 с. m

Закінчення на 5 с. m
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захисти

Випустили бакалаврів-біотехнологів
18–23 червня у Львівській політехніці проходили захисти 

бакалаврських кваліфікаційних робіт. Ми побували на 
одному із них на кафедрі технології біологічно активних сполук, 
фармації та біотехнології ІХХТ.

Студенти, очікуючи, видаються 
дуже спокійними: одні дочитують 
свої конспекти, інші — перегля-
дають інформацію в своїх смарт-
фонах. Ось відкриваються двері й 
на порозі — усміхнена студентка. 
Одразу відчувається, що захист 
пройшов добре й у заліковці неза-
баром буде така омріяна „п’ятірка“. 

— Я дуже хвилювалася перед за-
хистом, але все пройшло дуже до-
бре, — каже радісно Вікторія Моро-
зова.— У своїй роботі досліджувала 
виробництво фітобактеріоміцину 
— антибіотика для захисту різних 
рослинних хвороб, що нині дуже 
актуально. Людство шукає нові й 
ефективні методи й способи цьо-
го захисту, то ж і мені було цікаво 
долучитися до цього процесу. Маю 
намір продовжити навчання в ма-
гістратурі, адже мені дуже подоба-
ється Львівська політехніка. 

Іван Шаповалов (на світлині) 
досліджував виділення терпено-
їдів та алкалоїдів з рослин роду 
Delphinium. Під час захисту хлопець 
теж почувався дуже впевнено, добре 
орієнтувався у своїй роботі. Однак 
після доповіді на нього зусібіч по-
сипалися запитання. Варто відзна-
чити, що він витримав їх із гідністю.

— Під „обстрілом“ почував-
ся впевнено, адже зацікавлений 
у тому, щоб комісія ДЕКу гідно 
оцінила мої знання, — зізнається 
хлопець. — Здається, у мене все 
вийшло добре. До речі, у Флориді 
я захистив диплом бакалавра ще 
місяць тому. За кордоном вивчав 
біохімічну спеціальність, а у Полі-
техніці — біотехнологічну. Якщо 
у Флориді більше орієнтувався на 
лабораторні наукові дослідження, 
то тут був більш технологічний, 
виробничий підхід. Але це й на 
краще, адже знаю спеціальність, 
так би мовити, із двох боків. З но-
вого навчального року навчатимусь 
у магістратурі Канадського Queen’s 
University, де освоюватиму спеці-
альність „Паталогія і молекулярна 
медицина“. Звичайно, вдячний По-
літехніці за добрі знання.

Відповідальна за наукову роботу 
студентів, науковий керівник Івана 
Шаповалова, доцент Романа Пе-
тріна шкодує, що хлопець полишає 
Львівську політехніку, але має на-
мір підтримувати з ним контакти, 
можливо, й готувати спільні наукові 
праці.

— Цього року ми випустили дуже 
хорошу групу бакалаврів-біотехно-
логів, — вважає Романа Омелянівна. 
— В перші дні захищалися перемож-
ці різних предметних конкурсів, все-
українських олімпіад, студентських 
наукових робіт. Їхні проекти були 
різного спрямування. Студенти, зо-
крема, отримували й досліджували 
слиз равликів для косметології, куль-
тивували рослини в умовах invitro, 
одержували біологічно активні ре-
човини для фармації й косметології, 
досліджували різноманітні бактері-
альні біопрепарати для рослинни-
цтва, харчові добавки на основі ви-
користаного жмиху винограду, серію 
лікувальних косметичних засобів ор-
ганічного походження тощо. Оскіль-
ки роботи писали на замовлення ка-
федри, то вони мають дотичність до 
кафедральної науково-дослідниць-
кої роботи й стосуються новітніх 
екологічно чистих технологій, які в 
світі дуже актуальні. Саме тому їхні 
дослідження будуть використані в 
працях наших науковців.

Серед нинішніх випускників ба-
калаврату є студенти, які планують 
вчитися у магістратурі й мають ам-
бітні плани і далі займатися наукою. 
Звичайно, кафедра тішиться, що 
кращі із кращих продовжують освіту 
за кордоном. Восени за програмою 
Еразмус + у Франції в магістратурі 
проходитимуть річне навчання три 
студенти: на франкомовних програ-
мах — Аня Маліцька та Юля Ємелья-
ненко, на англійськомовній програ-
мі — Богдан Ільків. Роман Боднар 
паралельно навчається у Відні і на-
шій Політехніці. 

— На напрямі біотехнології я 
головую вперше, — говорить го-
лова ДЕКу, генеральний директор 
ТОВ „Технолаб“, акредитованої 
МОЗ контрольно-аналітичної ла-
бораторії, Олександр Черпак, який 
у Політехніці вже п’ятий рік очолює 
різні ДЕКи. — Захистами бакалаврів 
надзвичайно задоволений. Студен-
ти добре знають матеріал, про який 
розповідають, орієнтуюся у їхніх 
потребах на ринку. Приємно, що 
частина робіт у перспективі можуть 
перерости в цікаві проекти. Серед 
них є теоретики, є й практики. Спо-
добалася бакалаврська робота Івана 
Шаповалова. У його роботі викори-
стано статистичний метод обробки 
результатів. Взагалі — це вже мі-
ні-кандидатська дисертація. Цікаві 
дослідження й у Максима Корній-
чука, який займався одержанням 
та дослідженням біопрепаратів для 
сільського господарства, охороною 
довкілля. Добрі знання мають також 
інші студенти. Знаю, що кафедра у 
добрих стосунках з багатьма закор-
донними університетами, де сту-
денти-політехніки проводять свої 
наукові дослідження. Мушу відзна-
чити, що за кордоном біотехнологія 
розвивається дуже швидко та є пріо-                                                                                                   
ритетною. Ми ж дещо відстаємо, 
хоча й у нас є добрі перспективи, 
позитивна динаміка. Похвально, 
що Львівський завод „Ензим“ ство-
рює біотехнологічний кластер, де 
буде об’єднано багато наукових і 
практичних структур (сподіваюся, й 
Політехніка). Це дозволить нашим 
хорошим випускникам знаходити 
собі роботу в Україні, а не їхати за 
кордон у пошуках кращої долі.

Катерина ГРЕЧИН
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Зберегти фундамент, 
але змінити фокус

— Ми гордимося тим, що 
Політехніка дає потужну фун-
даментальну математичну, фі-
зичну освіту. І це справді дуже 
вагома наша особливість, яку 
обов’язково потрібно зберегти. 
Та я прихильник того, що навіть 
фундаментальна освіта може 
бути близька чи далека до прак-
тики. Ми можемо вчити складне 
диференціальне числення, яке 
зараз фактично не використовують, бо 
це потужний фундамент, а можемо фо-
кусуватися на математичній статистиці 
— це теж фундаментальна математич-
на освіта, її нині широко використову-
ють в data science. Тобто навіть навча-
ючи фундаментального, можна базува-
тися на потребах сучасного ринку.

Практика передовсім
— Аби студенти ще навчаючись ро-

зуміли, де хочуть працювати, потріб-
но створювати такі умови, щоб вони 
могли застосовувати свої знання на 
практиці. У багатьох університетах 
давно запроваджений чудовий підхід: 
студенти беруть на півроку академвід-
пустку й ідуть працювати. Це теж дуже 
добра профорієнтаційна активність. Бо 
попрацювавши трохи на підприємстві, 
повернувшись до навчання, вони знач-
но краще розуміють, що саме потрібно 
вчити, чому більше увагу приділити. 

Рівень бакалавра — це світоглядна 
освіта. Якщо говоримо про ІТ-галузь, 
то бакалавр повинен мати певний сві-
тогляд: знати архітектуру комп’юте-
рів, принцип їх роботи, розумітися 
на штучному інтелекті, щоб легко 
орієнтуватися в роботі. Звичайно, для 
роботи в певному напрямі самого сві-
тогляду замало. І це вже питання кор-
поративних університетів чи співпраці 
між компаніями та університетами. На-
приклад, у нашій компанії ми організо-
вуємо піврічне фокусне навчання, яке 
відповідає вимогам роботи в нас. 

Стартапи — це колосальний 
досвід

— Tech StartUp School — це дуже 
добре доповнення до вищої освіти. 
Молодь нині дуже активна, незакомп-
лексована, відкрита до нового й це по-
трібно підтримувати. Стартап-школа 
— один зі способів допомогти розвину-
ти їхні таланти та здібності. Адже дос-
від, здобутий за час створення старта-
пів, матиме величезний вплив на їхній 
дальший розвиток. Навіть якщо не все 
вдалося, то все одно знання й досвід, 
який отримали — колосальний. Хоча 
зазвичай все вдається, можливо, не 
завжди розробники доходять до етапу 
комерціалізації свого продукту, та це 
не так суттєво, якщо зважити, скільки 
нового запровадили. 

Постійно вчитися й ставати 
лідерами

— Дотримуюся думки, що вчитися 
треба постійно, а також бути якомо-
га активнішими в громадській роботі. 
Завжди кажу молоді, щоб йшла в такі 
організації, як AIESEC. Це колосальне 
навчання лідерства. Стартапи — це теж 
досвід лідерства. Цього неможливо на-
вчитися в книжках. У нас завжди була 
сильна технологічна думка, але куль-
гало лідерство, тому цьому потрібно 
приділяти чи не найбільше уваги. 

Спілкувалася 
Наталія ПАВЛИШИН

коротко

Конкурс на доступ до 
Scopus та Web of Science 
cтартував — подати                    
заявку, щоб під’єднали за 
кошти бюджету, можна 
до 1 вересня. Учасниками 
конкурсу є ЗВО та наукові 
установи МОН. Одночасно 
можна подати документи 
на отримання доступу до 
кількох електронних баз. На 
кожну базу потрібна окрема 
заявка. Відбір здійснюва-
тиме Комісія, куди ввійдуть 
представники МОН, Дер-
жавної-науково-технічної 
бібліотеки та самих вишів 
і наукових установ МОН. 
Форму заявки розміщено на 
сайті МОН.

Вступники мають самостій-
но рахувати середній бал 
атестата, а приймальні 
комісії — перевіряти 
правильність обрахунку. 
Згідно з роз’ясненням МОН, 
якщо в додатку до атестата 
все ж зазначено середній 
бал, то обов’язково потріб-
но перевірити, чи за пра-
вильною методикою його 
пораховано. Якщо допуще-
но помилку, вступник має 
самостійно розрахувати 
бал за правильною мето-
дикою і вказувати його під 
час подання заяв. Атестат з 
неправильно порахованим 
середнім балом вважається 
дійсним.

ЗВО можуть вносити до                                                              
ЄДЕБО небюджетні кон-
курсні пропозиції до 30 
червня 2018 року. Таке 
рішення МОН ухвалило як 
виняток через численні 
звернення закладів ви-
щої освіти, які не встигли 
своєчасно внести зазначену 
інформацію. Відповідно до 
Умов прийому, університети, 
коледжі та технікуми мали 
це зробити ще до 1 трав-
ня. МОН сподівається, що 
керівництво ЗВО самостійно 
дасть оцінку безвідпові-
дальному ставленню окре-
мих працівників приймаль-
них комісій до своїх обов’яз-
ків та посилить контроль за 
їхньою роботою.

За матеріалами інформагенцій

фаховий погляд

Формула успіху від Тараса 
Кицмея: розуміти ринок, 
розвивати лідерство                                   
й постійно вчитися

m Закінчення. Початок на 3 с.
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здобутки

Плани і наукові завдання нової кафедри
Павло Шаповал, доцент колишньої кафедри аналітичної хімії ІХХТ, 

нещодавно очолив кафедру фізичної, аналітичної та загальної хімії, 
яка розпочне своє повноцінне функціювання від 27 серпня. 

Перед новим очільни-
ком кафедри стоїть не-
легке завдання: не лише 
створити єдиний колектив 
із трьох кафедр (аналітич-
ної, фізичної та загальної 
хімії), а й подбати про те, 
щоб наукові напрями кож-
ної із них залишилися „на 
плаву“. Тому надалі пла-
нує дбати, підтримувати, 
розвивати і підсилювати 
їх, щоб спільно працювати 
на один результат. Павло 
Йосифович, беручи безпо-
середню участь у двох нау-
кових напрямах, є й за них 
відповідальний. 

— Один із таких напря-
мів — синтез і розроблен-
ня нових неорганічних 
напівпровідникових плів-
кових матеріалів, — роз-
повідає Павло Шаповал. 
— Цю роботу координує 
Наукова рада з проблем не-
органічної хімії НАН Украї-                                                                                                                
ни. На ці дослідження у 
2017 році ми отримали дер-
жавне фінансування. Нині 
вже маємо добрі результа-
ти, якими гордимося.

— Що це за розробка?
— Ми пропонуємо 

дешевими технологіч-
ними способами отрима-
ти тонкоплівкові різно-
функціональні покриття. 
Вони дуже перспективні 
у створенні тонкоплівко-
вих чутливих елементів 
сонячних батарей для аль-
тернативної енергетики. 
Фактично працюємо над 
виготовленням матеріа-                                                    
лів для фоточутливих 
датчиків. Усі дослідження 
проводимо на кафедрі. Для 
виготовлення цих матеріа-                 
лів використовують різні 
способи: фізичні, комбіно-
вані фізико-хімічні. Відо-
мо ж, що найпопулярніші 
способи виготовлення 

потребують значних енер-
гетичних затрат, зокрема 
— чистих речовин, вико-
ристання дорогого облад-
нання. Ми ж розробляємо 
методи синтезу з водного 
розчину, що дозволяє от-
римувати плівки належ-
ної якості покриття. Дуже 
тішить, що ці плівки за 
своїми морфологічними, 
оптичними і навіть за фо-
тоелектричними характе-
ристиками не поступають-
ся дорогим плівкам. Тобто 
наша розробка економить 
велику кількість ресурсів. 
Окрім цього, можемо от-
римувати покриття на до-
сить великі площі і що не 
менш важливо — із довіль-
ною конфігурацією. 

Другий науковий на-
прям передбачає розро-
блення фітотехнології 
очищення забруднених 
земель від військової чи 
індустріальної діяльності. 
Творчий колектив колиш-
ньої кафедри аналітичної 
хімії є виконавцем гран-
ту НАТО. У ньому беруть 
участь Україна (Львівська 
політехніка і Національ-
ний університет біоресур-
сів і природокористуван-
ня з Києва), США, Чехія, 
Словаччина, Хорватія і 
Казахстан. 

— Наша команда від-
повідає за аналітичну ча-
стину досліджень проекту, 
які проводимо в Україні та 
Європі, — продовжує мій 
співрозмовник. — Аналі-
зуємо всі зразки забруд-
нених ґрунтів і рослин, 
які можуть весь негатив 
взяти на себе. Щоби вони 
були результативніші, 
НАТО надало нам кошти 
для купівлі обладнання, 
яке розмістили в нашій 
лабораторії. Тож тепер 
повний цикл досліджень 
проводимо в ній. Сподіва-
юся, що через рік методи 
рентгенофлуоресцентно-
го аналізу запровадимо 
для студентів як лабора-
торні курси. Вже завер-
шуємо розроблення ме-
тодичного забезпечення, 
яке теж стане частиною 
лабораторних робіт для 
студентів других — тре-
тіх курсів хімічних і не-
хімічних спеціальностей. 
Маємо за правило: все, що 
вдалося розробити в нау-
ці, відразу впроваджуємо 
в навчальний процес. Це 
дає можливість студентам 
ознайомитися і працювати 
на сучасному обладнанні й 
водночас вивчати найнові-
ші методики досліджень.

— Розвиватимете й 
інші наукові проекти?

— Звичайно. Планує-
мо працювати над новими 
проектами, подаватимемо 
заявки на індивідуальні 
та колективні міжнарод-
ні ґранти, на виконання 
досліджень із держбюд-  
жетним фінансуванням. 
Продовжуватимемо до-
слідження застосування 
енергії акустичної каві-
тації для інтенсифікації 
окиснювальних процесів 
(колишня кафедра загаль-

ної хімії), із дослідження 
термодинамічних власти-
востей органічних сполук 
та їх розчинів (кафедра 
фізичної хімії). Науков-
ці, магістри, аспіранти й 
далі співпрацюватимуть 
із зарубіжними універ-
ситетами. Маємо на меті 
спільно з ними готувати 
аспірантів. Крім закор-
донних партнерів, нала-
годжуватимемо зв’язки з 
українськими науковця-
ми і виробниками, адже 
зацікавлені у практично-
му застосуванні наших 
розробок. Загалом шука-
тимемо таких партнерів, 
які будуть нам корисні в 
проведенні спільних до-
сліджень, рекламі наших 
розробок. Чудові успіхи 
отримали на кафедрі ана-
літичної хімії. Торік за 
результатами виконання 
госпдоговірної тематики 
(керівник — доцент Фе-
дір Цюпко) виготовили 
велику промислову партію 
деемульгаторів, які вико-
ристовують на підприєм-
ствах нафтопереробної 
галузі. Виконання таких 
конкретних замовлень 
сприяє творчій науковій 
думці, а впровадження 
розробок утверджує ка-
федру. Це вкотре підтвер-
джує істину: будемо силь-
ні, коли працюватимемо 
разом над конкретними 
замовленнями.

— Маєте нове бачення 
наукових проектів тепер 
уже однієї великої кафедри?

— Планів є багато, була 
б можливість їх реалізува-
ти. Не хотілося б їх наразі 
озвучувати. Найважливі-
ше — спочатку створити 
нормальні професійні і 
людські стосунки між пра-
цівниками кафедри. Якщо 
нам це вдасться, то й нау-
ковий успіх буде забезпе-
чено.

Катерина ГРЕЧИН
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наука зблизька 

Про що розповість        
соціоніка?
Чому з одними людьми ми легко знаходимо спільну мову, а з другими — 

ні? Як взаємодіяти особам різних характерів та уподобань? Відповіді 
на ці та багато інших подібних запитань дає соціоніка. Про неї розповідає 
кандидат історичних наук, доцент кафедри СКІД Олександр Морушко. 

— Соціоніка форматує 
стосунки між людиною й 
світом, що її оточує. На-
справді то доволі проста 
формула, але за цією про-
стотою ховаються досить 
складні речі. Які саме? 
По-перше, кожен із нас 
має свій досвід спілкуван-
ня з людьми, хто більший, 
хто менший. І кожен із нас 
на якомусь етапі зауважує, 
що з одними нам цікаво 
спілкуватися, з другими 
— менш цікаво. З кимось 
спілкування вдається 
більш душевним і тісним, 
з кимось — холодним і 
чужим. Власне соціоніка 
пояснює ці закони, чому 
з одними нам цікавіше й 
простіше, а з другими на-
багато важче, — розпочи-
нає співрозмовник. 

— І чому саме?
— Маємо простий при-

клад: якщо двоє-троє лю-
дей разом дивляться через 
вікно, то вони бачать той 
самий краєвид, але кожен 
для себе зауважує найваж-
ливіші первинні речі, те, 
що для нього більш важли-
во. Це тому, що наша пси-
хіка будь-яку інформацію 
розкладає на вісім складо-
вих, вісім психічних функ-
цій. У кожного з нас вони 
розташовані по-різному, 
можна сказати, „на різних 
поверхах“. Це так звані 
вікна, через які ми дивимо-
ся на світ — раціональні та 
ірраціональні. Раціональ-
ні: логіка (екстравертна 
та інтровернтна), етика 
(емоцій — екстравертна та 
відносин — інтровертна), 
ірраціональні: сенсорика 
(силова — екстравертна, 
відчуттів — інтроверт-

на), інтуїція можливостей 
(екстравертна) та інту-
їція часу (інтровертна). 
Засновниця соціоніки, 
литовка Аушра Ауґустіна-
вічюте довела, що полови-
на цих функцій перебуває в 
свідомості, а половина — у 
підсвідомості. Залежно від 
того, як вони розташовані 
в нашій психіці, ми може-
мо комунікувати.

— Ми охоче комунікуємо 
зі собі подібними чи з про-
тилежностями?

— І так, і ні. Людина у 
спілкуванні завжди нама-
гається отримати інфор-
маційну поживу. З ким нам 
не цікаво, спілкуватися не 
будемо. У соціоніці пра-
цюють закони діалекти-
ки — єдність і боротьба 
протилежностей. Доведе-
но, що більш оптимальні 
для спілкування так звані 
дуальні стосунки, тобто 
стосунки повного допов-
нення. Доповнення від-
бувається таким чином: 
до логіки — етика, до 
сенсорики — інтуїція, до 
екстраверсії — інтровер-
сія. І тільки за останньою 
парою ознак обоє мають 
бути або раціоналами, або 
ірраціоналами. Це дуже 
важливо, бо якщо цього 
збігу не буде — це так, як 
жайворонок спілкувати-
меться зі совою: у двох 
людей різні біоритми й 
різні життєві установки. 
Раціонала більше цікавить 
результат, ірраціонала — 
процес. Ірраціонали менш 
організовані, але більш 
гнучкі. Є 16 базових типів 
людей і вони об’єднуються 
у чотири соціонічні квадри 
за спільними інтересами, 

спільним гумором, спіль-
ним розумінням життя, 
звичками. Ці типи гарно 
почуваються в одній ком-
панії, але це не заперечує 
контактів між квадрами. 
Власне за рахунок того, 
що є 16 типів людей, має-
мо 16 моделей комуніка-
ції, так званих інтертип-
них стосунків. Базуючись 
на цьому обміні, можемо 
класифікувати стосун-
ки за різними ступенями 
комфортності. Людям із 
високим рівнем інтелекту 
легше знаходити поро-
зуміння з різними людь-
ми. Отож, психологічна 
дистанція зменшується за 
рахунок зростання рівня 
інтелекту. 

— Напрошується запи-
тання: чим соціоніка відріз-
няється від психології? 

— Соціоніка дозволяє 
моделювати відносини за 
рахунок моделі людської 
психіки — на її свідомих і 
підсвідомих функціях, на 
досвіді, знаннях, енергії, 
яких людина набуває в ході 
соціалізації. На сучасному 
етапі соціоніка — це один 
із підрозділів практичної 
психології.

— Де застосовується со-
ціоніка?

— Це прикладна нау-
ка. Застосовуючи її пра-
вила, можна визначити 
свої нахили, тобто в якій 
діяльності найкраще себе 
реалізувати, спираючись 
на поділ: керівники (логі-
ки-сенсорики), аналіти-
ки або дослідники (логі-
ки-інтуїти), гуманітарії 
(етики-інтуїти) та соціали 
(етики-сенсорики). У По-

літехніці студенти других 
курсів усіх спеціальностей 
у межах дисципліни на ви-
бір „гуманізація інформа-
ційного обміну“ отриму-
ють знання з елементів 
соціоніки. 

З другого боку, для 
будь-якої професії ме-
тодом підбору можна 
знайти оптимальний со-
ціотип. У світі давно цей 
принцип застосовують, 
послуговуючись опиту-
вальником-анкетою, коли 
вибирають працівників. І 
лише наступний крок — 
співбесіда. Рано чи пізно й 
ми до цього дійдемо, адже 
соціоніка може створюва-
ти колективи з певними 
типами людей, добирати 
їх для тої чи іншої колек-
тивної діяльності. 

Соціонічні методи та-
кож можна використати 
у дипломатичних сто-
сунках, шукаючи порозу-
міння на міждержавному 
рівні, знаючи менталь-
ність народів, усталені 
інтегральні типи націй. 
У медицині — при роботі 
з пацієнтами, також до-
речні соціонічні знання у 
криміналістиці. За соціо-
типом можна діагностува-
ти проблеми у стосунках 
людей. Ази соціоніки важ-
ливо знати керівникам, від 
яких залежить мікроклі-
мат колективу. Знаючи, 
з ким маєш справу, легше 
будувати таку модель по-
ведінки, щоб колектив да-
вав максимальний резуль-
тат своєї праці. 

Розмовляла 
Ірина МАРТИН
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наукова експедиція

Політехніки вшосте повернулися               
з Антарктиди 
Асистент кафедри вищої геодезії та астрономії 

Ігор Савчин й асистент кафедри картографії 
та геопросторового моделювання Володимир 
Нікулішин повернулися з 23-ої сезонної 
української антарктичної експедиції на АС 
„Академік Вернадський“.

Традиція 
дослідження

Щорічно Національ-
ний антарктичний нау-
ковий центр (НАНЦ) 
організовує наукові екс-
педиції для двох груп — 
сезонників, які провадять 
короткотермінові сезон-
ні дослідження, та зиму-
вальників, котрі їдуть в 
Антарктиду на весь рік. 
До слова, серед сезонни-
ків політехніки були єди-
ними представниками 
Львівщини.

— З нашого інститу-
ту це вже шоста експеди-
ція до Антарктиди. Ана-
логічні були 2002, 2003, 
2005, 2013 та 2014 рр. 
Ініціювали цю традицію 
професор кафедри фото-
грамметрії та геоінфор-
матики Володимир Гло-

тов (2002 р.) та директор 
ІГДГ професор Корни-
лій Третяк (2003 р.), —                                                                                     
розповідають науковці.

Експедиція до Антарк-
тиди — державна програ-
ма. У літній період НАНЦ 
пропонує охочим подати 
заявку, опісля відбирають 
найкращі ідеї. Усі витрати 
фінансуються з державно-
го бюджету.

— Ми не лише вико-
нали все, що запланували 
у попередній заявці (про-
ведення високоточних 
ГНСС-спостережень на 
пунктах геодинамічно-
го полігону архіпелагу 
„Аргентинські острови“ з 
метою досліджень текто-
нічного розлому протоки 
Пенола; лазерне скануван-
ня та цифрове знімання 
острівних льодовиків для 
визначення зміни їхнього 

поверхневого об’єму), а й 
додали два нові завдан-
ня — монтаж та запуск на 
території АС „Академік 
Вернадський“ просторо-
во-часового координат-
ного забезпечення — пер-
манентної ГНСС-станції 
та лазерне сканування са-
мої АС, — пишається Ігор 
Савчин. 

Експедиція тривала від 
22 березня по 26 квітня. 
До пункту призначення 
науковці подолали близь-
ко 15 000 км: спочатку був 
доїзд до Києва, далі — 
перельоти до Рима, Сан-
тьяго та до другого най-
більш південного міста 
світу — Пунта-Аренас. 
До самої Антарктиди до-
слідники 5 діб добирали-
ся українським кораблем 
„Marigolds“. Оскільки від-
повідні причали відсутні, 
у морі на команду чекала 
ще одна пересадка — на 
човни. Загалом подорож 
тривала 35 діб, 10 з яких 
науковці провели в морі, 
11 діб — у Чилі, 12 — на ан-
тарктичній станції „Ака-
демік Вернадський“ та 2 
дні в Києві. 

— Наш сезонний загін 
складався з чотирьох біо-
логів, двох геодезистів, 3 
геологів, геофізика, метео-                                                                       
ролога та фотографа. Ці-
каво, що серед представ-

ників сезонного загону 
була одна жінка — Оксана 
Савенко (біолог). Також 
новий очільник станції 
розпорядився, що з нас-  
тупного сезону жінки, 
на рівних із чоловіками 
умовах, зможуть ставати 
зимувальниками, — роз-
повідає пан Ігор.

Все використане об-
ладнання — інститутське. 
Дослідники везли його зі 
собою, маса вантажу сягла 
110 кг, що порівняно з ван-
тажем інших сезонників — 
дуже багато. 

Дослідження, що про-
вадили фахівці — фун-
даментальні і є продов-
женням тієї роботи, яку 
здійснювали наукові ко-
леги-політехніки в по-
передніх експедиціях, 
тож їх суть зводиться до 
поновлення результатів. 
Дослідники розповідають:

— Ми вимірювали ко-
ординати, порівнювали 
їх із раніше одержаними, 
вичисляли, наскільки і в 
якому напрямку вони змі-
стились, а також аналізу-
вали можливі наслідки. Із 
відчутних для людей це — 
землетруси, зміни рівня 
води тощо. При порівнян-
ні отриманих результатів 
зі сканування льодовиків 
можливо простежити змі-
ни об’ємів льодовика, що 
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свідчать про його танення 
чи намерзання, а також — 
про швидкість цих проце-
сів.

Дані зі сканування на-
разі ще не опрацьовано до 
кінця, але, за словами на-
уковців, зміни доволі сут-
тєві — льодовики мають 
тенденцію до танення, 
що, очевидно, є причиною 
підняття рівня світового 
океану.

— „Сирі“ дані ми надіс-
лали до НАНЦ, ті резуль-
тати, що самі опрацювали, 
використовуємо для влас-
них наукових досліджень. 
Також вони стануть у наго-
ді для побудови 3d-моделі 
станції чи її об’єктів, що 
дозволить отримати будь-
які метричні характери-
стики. Це може згодитися 
проектантам, будівельни-
кам, які не мають безпосе-
реднього доступу до об’єк-
та, — каже Ігор Савчин. 

— Оскільки я спеціалі-
зуюся на геоінформацій-
них системах, директор 
запропонував мені скану-
вати „Академік Вернад-
ський“, щоб згодом ство-
рити геоінформаційну сис-                                                                                     
тему станції, — ділиться 
Володимир Нікулішин.

Робота була не лише 
складною та відповідаль-
ною, а й небезпечною: 
ділянка, на якій працюва-
ли політехніки, скануючи 
льодовики, перебуває в 
зоні особливо підвище-
ної небезпеки. За словами 
пана Володимира, коли 
температура повітря під-
вищувалася, було чутно 
характерні поскрипування 
льодовика — у будь-який 
момент лід міг просто від-
колотися. Зважаючи на кі-
нець антарктичного літа, 
температура повітря коли-
валася в межах 10 градусів 
морозу, щоправда, через 
вітер і близькість розта-
шування води здавалося, 
що вона нижча. Науковець 
розповідає:

— Погода змінювалася 
дуже швидко: зранку — 
сонце, через годину — за-

метіль, дощ, сніг, туман. 
Інколи видимості взага-
лі не було, то ми ходили 
лише за навігатором.

Життя на станції
Окрім житлової зони, 

обладнано офіси для всіх 
напрямів досліджень, які 
провадять тамтешні науков-
ці, а також спортзал, мед-
пункт, радіопункт, їдаль-
ню, бар-музей „Faraday“, 
технічні та наукові примі-
щення. Окремим пунктом 
станції є дизельна, що за-
безпечує все електро- та те-
плопостачання. На станції 
є всі умови, зокрема й пріс-
на вода, але її потрібно 
дуже економити, оскільки 
добувають її шляхом оп-
ріснення морської. Зв’язок 
обмежений — лише теле-
фонний (супутниковий), і 
дорогий, тому телефонні 
розмови політехніків були 
нечасті й короткі. Ще один 
засіб зв’язку — електро-
нний лист: після написання 
його слід віддати систем-
ному адміністраторові, 
котрий формує всі листи в 
один і відправляє до Києва, 
звідти їх вже розсилають до 
адресатів.

— З технікою безпе-
ки все дуже серйозно. Нас 
постійно супроводжував 
драйвер — людина, яка 
знає акваторію й вправно 
володіє моторним човном. 
У ході виконання роботи ми 
щогодини рацією доповіда-
ли ситуацію. Окремо хоче-
мо відзначити персонал 
станції, який усіляко допо-
магав нам із усіма необхід-
ними роботами, виконував 
прохання, — розповідають 
політехніки.

Щорічно до складу зи-
мувальників входять, лікар, 
повар, системний адміні-
стратор, механік.

— Так сталося, що Ве-
ликдень нам довелося 
святкувати в Антарктиді. 
На станції є каплиця, її 
збудували українці, у якій, 
починаючи від 00:00 велися 
богослужіння. Зранку було 

освячення паски та офіцій-
на передача станції новим 
зимувальникам. Святковий 
обід у нас також був, — під-
креслює пан Ігор.

Без труднощів не 
обійшлося

— Найбільш неприєм-
но було пливти між ост-
ровами на надувному чов-
ні (відстані були чималі 
— близько 13 км), коли це 
супроводжувалося вітром, 
снігом, хвилями — ми були 
мокрі, а сидіти так потріб-
но було довго. Трапляло-
ся, що вода була „забита“ 
кригою — тоді доводилося 
веслами розчищати собі 
шлях. Складною була й ви-
садка з човна на обривисті 
скелясті береги: з човна 
потрібно було перестриб-
нути на камінь, якщо він 
слизький — мокрі ноги га-
рантовано. Також потрібно 
було „скоординовуватись“ 
із хвилями, бо з відпливом 
транспорт відносило від 
берега. Перші висадки нам 
не дуже вдавалися, — роз-
повідають науковці. 

Повернення додому 
було стресовим: авіакомпа-
нія, що забезпечувала пе-
реліт до Сантьяго-де-Чилі 
застрайкувала й рейс не 
відбувся. Відповідно ча-
стина учасників експедиції 
не встигла на всі наступні 
рейси і на 6 днів застрягла 
в Чилі.

— Увесь час ми просто 
сиділи в готелі на валізах, 

оскільки виліт міг бути 
будь-якого моменту. Кіль-
ка разів ми приїжджали в 
аеропорт, але все скасову-
валося і ми знову повер-
талися до готелю. Навіть 
вийти в місто не було мож-
ливості. Важко було чека-
ти: коли з’явився інтернет 
і нормальний зв’язок — ще 
більше захотілося додому, 
до рідних — ділиться Ігор 
Савчин.

Для Володимира най-
складнішими видалися два 
5-денні морські переходи: 
— Морально важко й нуд-
но, бо вся діяльність зво-
диться до прийомів їжі й 
лежання в каюті. Гуляти по 
палубі було поганою ідеєю. 
Але нам ще пощастило, бо 
інших мучила морська хво-
роба.

Після ситуації в Чилі 
прикрощів не бракувало: 
під час посадки в Римі по-
мер один із членів експеди-
ції — Віталій Вернігоров.

— Особливих очікувань 
щодо Антарктиди в нас не 
було, єдине — ми дуже пе-
реживали, що не встигнемо 
виконати заплановане, але 
нам вдалося навіть біль-
ше. Інші науковці з нашої 
експедиції були в Антарк-
тиді повторно або приїж-
джали в команді зі своїми 
наставниками, які вже тут 
не вперше. Ми ж були аб-
солютними новачками, без 
жодної підтримки, але чу-
дово впоралися, — радіють 
політехніки.

Анастасія МОЗГОВА
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„Апріорі“), автором якого 
є докторантка Львівської 
національної академії мис-
тецтв Христина Берегов-
ська, зібралися представ-
ники влади, духовенства 
різних конфесій, відомі 
митці, науковці та громад-
ські діячі. Книгу укладено 
чотирма мовами — україн-
ською, англійською, фран-
цузькою та італійською. 
Видання має кілька частин 
— текстову та ілюстратив-
ну. У текстовій частині є 
передмова президента Ін-
ституту екуменічних сту-

дій УКУ отця-доктора Іва-
на Дацька, наукова частина 
— Христини Береговської 
та науковців Львівської 
Національної академії 
мистецтв.

Захід відбувався у Хра-
мі Пресвятої Євхаристії 
(Домініканський собор) і 
це, як наголосила модера-
тор презентації директор 
Міжнародного інституту 
освіти, культури та зв’язків 
із діаспорою Ірина Ключ-
ковська, має дуже симво-
лічне значення, бо історія 
собору співзвучна із долею 
художника. Він пройшов 
різні етапи, як і Василь 
Курилик, який шукав свою 

тотожність ціле життя. Він 
писав: „Я був практикую-
чим атеїстом. Та прийшов 
до вершинного осягнення 
Господа Бога в своєму жит-
ті“. Це врешті надихнуло 
його до створення цих ше-
деврів. 

— Це один із митців, 
яким пишаємося. Його 
книга „Дитинство на пре-
ріях: зима, літо“ — це кла-
сична література в Канаді, 
котра входить до навчаль-
ної програми одинадцяти 
провінцій країни. Мис-
тецькі полотна Василя 
Курилика виставляють у 
будинку генерал-губерна-
тора Канади в Оттаві, де 
проходять офіційні прийо-
ми. Тож ім’я Василя Кури-
лика завжди звучить під час 
цих зустрічей, — зазначила 
почесний консул Канади у 
Львові Оксана Винницька. 

Відомий митець, науко-
вець Богдан Стебельський 
колись писав, що для укра-
їнського мистецтва Василь 
Курилик визначний тим, 
що він показав українську 
людину в Канаді, ту, яка 
творила Канаду й зали-
шилася в ній жити, про-
довживши себе в ній. Про 
Василя Курилика в Канаді 
є 36 книжок і кілька філь-
мів. „Страсті Христові“ 
Христини Береговської — 
це перша книга про митця 
в Україні.

Президент Інституту 
екуменічних студій УКУ 
отець-доктор Іван Дацько 
наголосив, що твори Ва-
силя Курилика в радянські 
часи було заборонено в 
Україні. Його хотіли вико-
ристати для пропаганди, 
та він не піддався. Кури-
лик шукав Бога, вивчав рід-
ну мову та культуру. Коли 
радянська влада дозволила 
йому приїхати до України, 
він відвідав рідне село та 
віднайшов своє коріння.

Особливою ця пре-
зентація стала ще й тим, 
що на ній була присут-
ня рідна сестра худож-
ника Ненсі Курилик, 
яка вперше приїхала до 
України. Тож про те, 
яким він був, у чому ріс, 
як сформувався, можна 
було почути з перших 
уст:

— Наші батьки були 
змушені багато працю-
вати. Тож Василь, як 
він жартував, заміняв 
мені маму. Коли він ро-
бив уроки, я сідала біля 
нього на підлозі й слухала. 
Коли ми пасли корів, він 
навчав мене математики. 
До прикладу, ми мали 30 
корів, кілька пішло в ін-
ший бік, і я повинна була 
порахувати скільки зали-
шилося. Також він був пер-
шим, хто відкрив для мене 
світ класичної оперної 
музики. Василь мав кілька 
грамофонних платівок, які 
ми слухали разом. Та одно-
го разу я, бешкетуючи, не-
нароком сіла на них і роз-
била. Я плакала, а Василь 
мене втішав, що це лише 
музика. Так він навчив 
мене терпеливості. Тож 
коли вже мої діти ненав-
мисно шкодили, я ніколи 
їх не сварила за це, — по-
ділилася спогадами Ненсі 
Курилик. — Мій брат по-
стійно малював. Не лю-
бив багато говорити, а ви-
словлювався в малюнках. 
Коли йому потрапляв до 
рук клаптик паперу й мав 
вільну хвилину, то завжди 
малював.

Авторка досліджен-
ня Христина Береговська 
доклала максимум зусиль, 
щоб відкрити для нас різні 
грані митця:

— Василь Курилик — 
геній. Хотіла досліджува-
ти його вже досить давно. 
Та не була впевнена, чи 

все вдасться. Його твор-
чий спадок можна вивча-
ти ще дуже довго, адже він 
не лише малював, а й дуже 
багато писав, тож окремо 
його можна вивчати як 
літератора, — зауважила 
авторка книги. — Коли 
художник почав втрачати 
зір, медики констатували 
психологічну причину. 
Він звернувся до психіа-
тричної клініки в Лондо-
ні, де йому запропонували 
пройти курс арт-терапії. 
У цій клініці досі є кім-
ната із його творами. А 
сам Василь Курилик після 
цього вирушив до Ізраїлю, 
пройшовши пішки дорогу 
Христа — від Єрусалима 
до Віфлеєма. Тоді розпо-
чав малювати свою леген-
дарну серію „Страсті Хри-
стові“. Упродовж 16 років 
він працював по 20 годин 
на добу, щоби створити 
її. „Страсті Христові“ — 
це вершина сакрального 
мистецтва Василя Курили-
ка. Він мріяв, щоб ці тво-
ри побачили в Україні, про 
це навіть записано в його 
заповіті. Художник ство-
рював мистецтво заради 
моралі й вірив, що воно 
допоможе кожному у свій 
спосіб пізнати Бога.

Наталія ПАВЛИШИН

знакова подія

Вершина творчості Василя Курилика 
„Страсті Христові“ — уже в Україні

m Закінчення. Початок на 3 с.
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нескорені

Продовжуємо 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
Ярослав 
Будзанівський

Народився 1929 року на 
Тернопільщині. Навчався 
у Львівській політехніці. 
Заарештували у квітні 1952 
року і засудили на 25 років 
таборів і позбавлення прав 
на 5 років за участь у сту-
дентській підпільній орга-
нізації. 1956 року після пе-
регляду справи звільнили 
від дальшого покарання.

Ярослав Горбаль
Народився 1924 року 

у Львові. Закінчив гім-
назію, навчався у Львів-
ській політехніці. Член 
ОУН від 1940 року. Діяв у 
обласному чи крайовому 
проводі ОУН. Доля неві-
дома.

Федір Королюк 
Народився 1922 року 

в с. Жовнівка на Терно-

пільщині. Закінчив гім-
назію у Бережанах, був 
активним членом юна-
цтва ОУН. Навчався у 
Львівській політехніці. 
Від 1942 року  в підпіллі: 
курсант, інструктор, чо-
товий у старшинських 
школах УПА. Командир 
23 (калуського) тактич-
ного відтинку УПА „Ма-
гура“ військової округи 
„Говерла“. Загинув 1945 
року в с. Бринь Галиць-
кого району.

Роман Судомир 
Народився 1929 року 

на Львівщині. Навчався 
у Львівській політехні-
ці. 1951 року військовий 
трибунал засудив його за 
роботу в підпіллі ОУН на 
25 років таборів і 5 років 
позбавлення прав. Звіль-
нили 1956 року після пе-
регляду справи

Підготувала 
Ярослава ВЕЛИЧКОПочаток у числах 9—19

до ювілею

Напередодні 150-ліття „Просвіти“ і 30-ліття її відродження в Україні та 30-ліття діяльності у 
Львівській політехніці пропонуємо спогади учасників студентського хору „Гомін“ про культурно-

просвітницьку місію повоєнного покоління, вихованого на традиціях забороненої радянською 
владою „Просвіти“.

Просвітництво в підрадянській Україні
„Як не ми, то хто? Якщо не 
тепер, то коли?“

Незважаючи на те, що діяль-
ність „Просвіти“ в підрадянській 
Україні було заборонено фор-
мально, повоєнне покоління ак-
тивних громадян виховувалося на 
їхніх засадах і продовжувалo про-
світянські традиції негаласливо, 
але наполегливо, утверджуючи 
їх своїми діями і вчинками („Як 
не ми, то хто? Якщо не тепер, то 
коли?“).

Свідомі громадяни, яким вда-
лося уникнути виселення чи 
арешту і які не виїхали за межі 
рідного краю, намагалися про-
довжувати організаційно-про-
світницьку діяльність у нових 
умовах, особливо це стало мож-
ливим завдяки „хрущовській від-
лизі“. Це покоління пам’ятало 
міжвоєнну діяльність громад-
ських організацій і намагалося 

продовжувати її в тогочасних 
умовах. Воно здійснювало озна-
йомчі поїздки пам’ятними міс-
цями, культурологічні екскурсії, 
поширювало відповідну інфор-
мацію, брак якої відчувало то-
дішнє суспільство, брало активну 
участь у різноманітних творчих 
і спортивних товариствах, від-
відувало концерти, театральні 
вистави та виставки, передавало 
наснагу діяльності своїм молод-
шим послідовникам. 

Студентський хор „Гомін“
Восени 1964 року студентам 

консерваторії спало на думку ор-
ґанізувати хор, який би своїм ре-
пертуаром будив та підтримував 
національну свідомість, пропагу-
вав українську пісню та слово. Так 
згуртувалося близько 50 осіб  сту-
дентів консерваторії, університе-
ту, політехніки, медінституту, по-

ліграфії, музично-педагогічного 
та культосвітнього училищ.

Богдан Антків, Любомир Гра-
бець, Григорій Голик, Олег Циги-
лик і Марійка Ткачик з диригент-
ського факультету звернулися 
до ректора Львівської державної 
консерваторії ім. М. Лисенка про-
фесора Миколи Колесси за дозво-
лом провадити репетиції в при-
міщенні консерваторії. Ректор 
погодився. 

Перший прилюдний виступ 
відбувся 28 травня 1965 року біля 
пам’ятника Івану Франкові на                                                                    
відзначенні 49-ої річниці від 
дня його смерті. Після виступу 
зібралися в кав’ярні „Лебідь“ у 
Стрийському парку, щоб обгово-
рити для колективу назву. Вибра-
ли  „Гомін“.

З наближенням літа Любомир 
Грабець запропонував перейтися 

Продовження на 12 с. m
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гуцульськими Карпатами, котрі 
він, як виходець із тих країв, добре 
знав, і принагідно виступити перед 
місцевими людьми з концертами. 
За тогочасними правилами зверну-
лися за погодженням до завідувача 
міським відділом культури Т. Куш-
нерової. Наша пропозиція (у часі 
канікул давати безоплатні концер-
ти, мандруючи „місцями бойової і 
трудової слави“) їй сподобалася, 
тож ініціативу вона схвалила і по-
бажала нам творчих успіхів.

Карпатські гастролі
У другій половині липня 1965 

року частина хористів виїхала по-
тягом до Ворохти, звідтіля лісгосп-
ною вузькоторівкою  до гірської 
дороги, що вела до високогірної 
метеорологічної станції на поло-
нині Пожижевській. У Ворохті до 
нас приєдналася інструментальна 
група з Коломиї, яку привела пані 
Галина Грабець — мама Любоми-
ра, засновник та керівник дитячої 
опери в Коломиї. Серед них: піа-
ністи Оксана Левицька, Надійка 
Садницька, Емма Стойка, струн-
ники Олесь Герета (альт), Олесь 
Фльорчук (скрипка), Ольга Ста-
родомська (віолончель) із своїми 
інструментами, які доводилося 
носити в карпатських мандрах. 
Програма інструментальної му-
зики складалася із творів В. Бар-

вінського та інших українських 
музичних композицій (скрипкові 
партії також виконували Любомир 
Грабець та Люба Гладка — сту-
дентка університету). 

У карпатській поїздці брали 
участь політехніки Леся та Іван 
Балінські, Богдан Кондратик, Олег 
Мартиняк, Зеновій Теплюх, Сте-
фан Онисик, Ярко Федик, Орест 
Івахів, Євген Лещишин, Оксана 
Каменівська, Христина та Маркі-
ян Пиціви; студенти медінститу-
ту Ольга Медицька, Ігор Герило, 
Юрій Нагірний, Йосиф Голик, Ма-
рія Жовнір, Теодозія Панчишин, 
Василь Кобилюх, Христина Чепіль, 
Дмитро Бойків; студенти консер-
ваторії Григорій Голик, Богдан 
Антків, Любомир Грабець, Марія 
Ткачик, Ольга Іванишин, Оксана 
Левицька, Надія Садницька, Ольга 
Стародомська, Емма Стойка, Олег 
Герета, Олег Фльорчук; студентка 
університету Люба Гладка, студент 
Одеського художнього училища 
Юрій Лесюк, студентки педучи-
лища Зеновія Басараб та Ольга Ка-
линець.

Перший пробний концерт від-
бувся на полонині Лудовій для єди-
ної родини, яка жила дуже далеко 
від села. Звідти зійшли в долину на 
села і  почалися наші піші перехо-
ди селами Гринява, Яблуневе, Дов-
гопілля, Устерики, Верхній Ясенів, 
Криворівня (тут спеціально для 
нас демонстрували фільм „Тіні 
забутих предків“, який тільки-но 

вийшов на екрани), Верховина, 
переїзд транспортом лісгоспу до 
лісорубів Буркута та Шибеного, 
Космача. Якоїсь попередньої до-
мовленості з місцевими про кон-
церти не було. Ми збирали людей 
власноруч написаними оголошен-
нями про запланований вечірній 
концерт.

Пісенний репертуар хору був 
без обов’язкового, як на ті часи, 
офіціозу. Він складався з тих пі-
сень, які подобалися його учасни-
кам. У концертах звучали україн-
ські пісні, музичні твори, а також 
вірші В. Симоненка, Д. Павлич-
ка, Т. Шевченка, С. Руданського. 
Концерти відбувалися з величез-
ним успіхом. А оскільки ми мали 
інструменти, то після концерту 
починали грати танці, і молодь ба-
вилася до третьої або й четвертої 
години ранку, а потім ми в тому ж 
клубі лягали спати. 

Люди тепло вітали нас у кож-
ному селі, дивувалися, що концер-
туємо безкоштовно. Приходили 
мешканці сусідніх сіл чи присілків, 
запрошували до своїх сільських 
клубів. Після концертів  щира по-
дяка й захоплення. Свої враження 
горяни записували до „Зошита від-
гуків“, який ми клали на видному 
місці. А зранку під клубом на нас 
очікували слоїчки з маслом і сме-
таною, сир та яйця. Все те ми ре-
тельно з’їдали, мили баняки, писа-
ли „Дякуємо!“ і мандрували в інше 
село.

m Закінчення. Початок на 11 с.

до ювілею

Просвітництво в підрадянській Україні

SS Студентський хор „Гомін“, 1965 рік



ч. 20 [3020]
27 червня — 11 липня 2018 13ПРОСВІТА

Як „Гомін“ спричинив 
переполох радянських 
чиновників

Із Чорногори, селами вниз, 
уздовж Черемошу, концертуючи, 
ми замандрували аж до Космача. 
Там дали концерт і отримали 
підтвердження, що в селі Шешо-
ри у найближчу неділю, 8 серпня 
1965 року, заплановано відкриття 
пам’ятника Шевченкові. 

До Шешор ми прибули в субо-
ту, 7 серпня, розгорнули намети 
для відпочинку на березі бурхли-
вого потоку Пістинька, над во-
доспадом Гук. Нас радо зустрів 
голова сільради Володимир Ми-
хайлюк. Він розповів про те, що 
київський скульптор Іван Гон-
чар виготовив погруддя Т. Шев-
ченка за зразком попереднього, 
яке зробив місцевий каменотес 
Микола Юсипчук ще за міжво-
єнної Польщі і яке 1939 року се-
ляни встановили самостійно без 
очікування „владного декрету“, 
а під час Другої світової війни 
зруйнували угорські військові; 
про те, як селяни збирали кошти 
на його відновлення; про про-

блеми, які виникли з районним 
начальством, невдоволеним іні-
ціативою громади встановити   
пам’ятник. 

Інформація про відкриття 
пам’ятника здебільшого поши-
рювалася через людей, які влітку 
відпочивали в Шешорах. Тож до 
села поспішали приватні авта й 
орендовані автобуси зі Львова, 
Києва, Чернівців, Тернополя, Іва-
но-Франківська, Коломиї, навко-
лишніх місцевостей, піші групи 
людей.

Неділя, 8 серпня. Чисте й без-
хмарне блакитне небо, по-літ-
ньому теплий і сонячний день. 
Погруддя поета на високому по-
стаменті та висипаній могилі, при-
крите білим полотнищем, потопає 
серед живих квітів. Косівське пар-
тійно-радянське керівництво вже 
запросило на свято обласне на-
чальство. І тут з’ясувалося, що… 
дозволу на відкриття пам’ятника 
нема, що необхідна спеціальна 
постанова ЦК про спорудження 
пам’ятника, а без дозволу Києва 
з відкриттям треба почекати. У 
службовій записці Івано-Фран-
ківського обкому до ЦК КПУ роз-

горнуто повідомлялося про нібито 
таємний характер підготовки до 
відкриття відновленого пам’ятни-
ка, бо організатори завчасно розі-
слали 200 запрошень і повідомили 
всі навколишні міста і села про не-
узгоджений із райкомом день його 
відкриття.

Рано-вранці 8 серпня стає відо-
мо, що районне партійне началь-
ство заборонило відкриття пам’ят-
ника, мотивуючи тим, що… 8-го 
серпня в районі оголошено робо-
чим днем для збирання врожаю, бо 
район відстає (а два дні перед тим 
подавали звіти, що район випере-
джає план). Голову сільської ради 
В. Михайлюка викликали до Косів-
ського райкому партії, попереди-
ли про відповідальність за мож-
ливе несанкціоноване відкриття 
пам’ятника та пішки відправили 
додому. 

Йосиф ГОЛИК,
 кандидат медичних наук, доцент,

Любомир ГРАБЕЦЬ, 
заслужений учитель України,

Орест ІВАХІВ,
 доктор технічних наук, професор

Далі буде 

наш календар
28 червня — День Конституції України.
28 червня — День молоді.
1 липня — День архітектури.
1 липня — День працівників морського 
та річкового флоту.
7 липня — Різдво Івана Хрестителя.

Пам’ятні дати
28.06.1911 — помер Архип Тесленко, 
український письменник.
28.06.1996 — Верховна Рада України 
ухвалила Конституцію України.
29.06.1681 — народився Феофан Про-
копович, громадський діяч, письмен-
ник i публіцист, автор трагікомедії 
„Володимир“.
29.06.1900 — народився Антуан де 
Сент-Екзюпері, французький пись-
менник, військовий пілот.
29.06.1938 — помер генерал Мирон 
Тарнавський — колишній Головно-
командувач УГА.
30.06.1907 — народився генерал Ро-
ман Шухевич (Тарас Чупринка), Голо-
ва бюро проводу ОУН (б), Головний 
командир УПА.

30.06.1941 — у Львові проголошено 
Акт відновлення Української Само-
стійної Держави. Створено уряд під 
проводом Ярослава Стецька.
1.07.1646 — народився Ґотфрід Віль-
гельм Ляйбніц, німецький науковець, 
математик і філософ.
1.07.1804 — народилася Жорж Занд 
(Аврора Дюпен), французька пись-
менниця, авторка роману „Консуело“.
1.07.1877 — розпочався перший теніс-
ний турнір у Вімблдоні.
1.07.1910 — у Львові польські шові-
ністи вбили українського студента 
Адама Коцка.
1.07.1918 — заснували Український 
університет у Кам’янці-Подільсько-
му.
1.07.1966 — померла Наталена Коро-
лева, українська письменниця.
2.07.1714 — народився Глюк Крістоф 
Віллібальд, австрійський компози-
тор.
2.07.1895 — помер Михайло Драго-
манов, визначний український нау-
ковець, історик, літературознавець, 
фольклорист і громадський діяч.

4.07.1891 — народився український 
письменник Петро Панч (Панченко).
5.07.1986 — у Мюнхені помер голова 
Революційного Проводу ОУН Ярос-
лав Стецько.
6.07.1885 — Луї Пастер успішно ви-
пробував вакцину проти сказу.
6.07.1937 — помер український поет 
Богдан-Ігор Антонич.
6.07.1961 — у Вінніпезі (Канада) від-
крили пам’ятник Т. Шевченку.
7.07.1900 — народився український 
письменник Юрій Смолич.
8.07.1659 — гетьман Іван Виговський 
розгромив московське військо під 
Конотопом.
8.07.1709 — під Полтавою відбулася 
битва військ гетьмана Івана Мазе-
пи й шведського короля Карла ХІІ 
з військами московського царя                            
Петра І.
8.07.1907 — народився Олег Ольжич 
(Олег Кандиба), український поет, 
археолог, член ОУН (загинув у конц- 
таборі Заксенгавзен).
11.07.1056 — народився Нестор, літо-
писець Київської Руси.
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молодіжна спільнота

Рухові „Українська        
молодь — Христові“ — 85!
1933 року Митрополит Андрей Шептицький вперше 

зібрав українську молодь у Львові, об’єднавши їх 
під прапором Христа. Юнаки та дівчата прийняли 
заклик свого Митрополита та публічно присягнули 
на вірність Христові!

З того часу молодь УМХ сповідує 
заповіт праведного Митрополита 
Андрея Шептицького: „Бути завжди 
вірним Христові!“

— З нагоди ювілею львівський 
осередок спільноти „Українська 
молодь — Христові“, об’єднавшись 
із Івано-Франківським і Терно-
пільським осередками, вирішили, 
що створюватимемо всеукраїнську 
структуровану організацію. Також 
у традиції Руху є з’їзди, які збирали 
молодь, спонукуючи її до єднання, 
— каже голова львівського осеред-
ку УМХ Христина Кутнів. — Із цією 
ідеєю ми звернулися до Блаженні-
шого Святослава. Він радо підтри-
мав нас і ми разом запланували та-
кий всеукраїнський з’їзд на 29 липня 
у Києві. Унікальність цього заходу 
в тому, що він відбуватиметься на 
берегах Дніпра в день народження 
Митрополита Шептицького. А пе-
реддень, 28 липня, — вшанування 
пам’яті святого Володимира й річ-
ниця хрещення Русі, буде доброю 
нагодою для присяги на вірність 
Христові.

Осередки УМХ після 1946 року, 
коли ліквідували УГКЦ, з’явилися 
й за межами України — в Чикаго, 

Австралії, в Римі. У ювілейний рік 
українська молодь прагне об’єднати 
всі осередки.

— Лише разом ми зможемо зро-
бити значно більше. Прагнемо зі-
братися, щоб, обмінюватися досві-
дом, організовувати спільні акції. 
Та це все можливе лише тоді, коли 
матимемо спільну стратегію й буде-
мо об’єднані, — додала Христина.

До цієї дати планують також 
доповнене перевидання збірника 
документів УМХ до якого ввійдуть 
резолюції всіх з’їздів, матеріали 
науково-історичної конференції 
та інформація про різні осередки 
спільноти. Нині для цього шукають 
ресурси.

Є ідея також запровадити серію 
відео про те, що означає бути вір-
ним Христові.

— Сам Шептицький залишив 
дванадцять визначень того, що оз-
начає бути вірним Христові. Хоче-
мо, щоб у цьому відео представни-
ки різних осередків сказали, що це 
значить для них. Будуть цікаві думки 
також і Блаженнішого Святослава 
про це, — додала голова львівського 
осередку УМХ.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

Міністр закордонних справ 
України Павло Клімкін, 
перебуваючи 18 червня з робочим 
візитом в Ізраїлі, представив 
художній фільм „Кіборги: Герої 
не вмирають“. „Цей фільм має 
подивитися кожен, аби розуміти, 
чим живе Україна сьогодні. Правду 
мають знати всі!“, — підкреслив 
Почесний консул Держави Ізраїль 
у західному регіоні України Олег 
Вишняков. Також презентували 
проект „Україна: Подолання“ 
— фотовиставку Українського 
інституту громадської дипломатії та 
Балто-Чорноморської безпекової 
конфедерації, про подолання 
найжорсткіших викликів 
сьогодення, окупацію, потужну 
інформаційну війну та незламність 
духу українських вояків.

Щороку 22 червня в Україні 
вшановують пам’ять мільйонів 
українців, життя яких обірвала 
Друга світова війна. У Другій 
світовій війні українці мали людські 
втрати більші, ніж Велика Британія, 
Канада, США й Франція разом узяті. 
Загальні втрати України в цій війні 
оцінюють у 8–10 мільйонів життів 
— як серед військових, так і серед 
цивільного населення. 

Цьогоріч виповнюються 80 
років від трагічних подій — 
акції руйнування українських 
православних церков на 
Холмщині й Південному Підляшші. 
У 1938 році силами польського 
війська й поліції протягом 60 днів 
зруйновано 127 храмів і каплиць. Від 
середини травня до 16 липня 1938 
року польська влада організувала 
спеціальну кампанію, що згодом 
отримала назву „ревіндикація“. 
Акція найбільше пройшлася по 
зазначених землях тому, що там 
мешкали впереваж українці. 

У Меморіальному музеї 
тоталітарних режимів „Територія 
Терору“ (просп. Чорновола, 45Г)                                                                            
1–3 липня відбудеться 
конференція-марафон „Простір 
Пам’яті“, присвячена 75-ій річниці 
ліквідації львівського ґето та 
Янівського концентраційного 
табору. Учасниками лекцій та 
дискусій про Голокост стануть 
історики, журналісти та митці з 
України, Польщі, Німеччини, Латвії 
та Ізраїлю. Вхід — вільний (потрібна 
реєстрація).

За матеріалами інформагенцій
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коротко

19 червня помер український 
поет-шістдесятник, перекладач, 
кіносценарист та громадський 
діяч Іван Драч. Творчий шлях він 
розпочав у період „хрущовської 
відлиги“. Дебютував 1961 року, коли 
київська „Літературна газета“ опуб- 
лікувала його поему-трагедію „Ніж 
у сонці“. Крім того, Іван Драч — пер-
ший голова Народного Руху Украї-
ни. 81-річний поет та громадський 
діяч 90-х рр. помер після важкої 
хвороби в лікарні „Феофанія“.

Від 29 червня до 1 липня в Україні 
проходитиме ІІ Міжнародний 
музичний маратон пам’яті Василя 
Сліпака. Стартує маратон у Києві 
29 червня, саме в день загибелі 
героя на фронті — тоді відбудеть-
ся прем’єра Messe Petite Solenelle 
Россіні для солістів, хору в супро-
воді симфонічного оркестру. Далі 
два дні пам’ять вшановуватиме 
Львів: 30 червня на сцені Львівської 
філармонії знову звучатиме твір 
Россіні, а 1 липня — концерт OPERA 
GALA, зі знаменитим диригентом 
Франції Ніколас Краузе.

30 червня у залі львівського Бу-
динку вчених відбудеться благо-
чинний виступ засновників гурту 
„Океан Ельзи“ Святослава Вакар-
чука та Павла Гудімова. Музиканти 
виконуватимуть перші пісні гурту, а 
також спілкуватимуться з прихиль-
никами. Кошти з проданих квит-
ків спрямують на стипендіальну 
програму для молодих шахістів від 
фонду Святослава Вакарчука „Люди 
майбутнього“. 

За матеріалами інформагенцій

КУЛЬТУРА

прем’єри

Італійська комедія в 
студентському виконанні
Народний театр-студія „Хочу“, що діє при Народному домі „Просвіта“ 

Львівської політехніки, 18 червня запропонував глядачам свою 
нову постановку — італійську комедію Джуліо Скарначчі та Ренцо 
Тарабузі „Моя професія — синьйор з вищого світу“.

Усі події вистави обертаються 
довкола великої італійської родини, 
заради добробуту якої її глава Лео-
нідо Папагатто вдається до різних 
маніпуляцій і вигадок. Однак і дрібні 
крадіжки продуктів на званих обідах 
і вечерях, і створення міфічного до-
брочинного фонду підтримки бідних 
родин — усе це можна пробачити ге-
рою, бо мета його шляхетна, а вті-
лення її — необразливе та смішне. 
Тому щасливу розв’язку п’єси й ак-
тори, і публіка в залі сприйняли по-
зитивно — нагорода від фонду за-

служена, вона є ніби 
визнанням артис-
тичності й чарівно-
сті шахрая Леонідо, 
якого зіграв студент 
ІСТР Дмитро Кач-
ковський.

У майже годинній 
постановці режисера 
Анастасії Непомня-
щої було задіяно 14 
студентів-акторів. 
Варто відзначити 
студентів Інну Скіч-
ко (ІНЕМ), яка грала 
роль дружини голов-
ного героя, Тетяну 

Топчій (донька подружжя) й Євге-
нію Шаховець (представниця фон-
ду й телеведуча Катерина Осаджіо) із 
ІГСН, Аллу Кольгофер (роль дідуся, 
якого найняли для родини, щоб під-
силити ефект бідності) з ІСТР.

Минулої суботи показ студент-
ської постановки „Моя професія — 
синьйор з вищого світу“ відбувся 
на всеукраїнському фестивалі теа-
трального мистецтва „Від Гіпаніса 
до Борисфена“ в Очакові.

Наталя ЯЦЕНКО

„Перед заходом сонця“ наприкінці сезону
„Кожна сім’я — це замаскована божевільня“, — каже один із 

героїв. І хто з ним посперечається, особливо подивившись 
нову виставу заньківчан на великій сцені? П’єсу Герхарда Гауптмана, 
Нобелівського лауреата 1912 року, сценічно переосмислила режисер-
постановник Алла Бабенко.

Сюжетно все просто: таємний 
радник Маттіас Клаузен святкує 
70-річчя („це така прірва, в яку не-
можливо заглянути без запаморо-
чення голови“) і гадає, що має пра-
во на щастя — взаємне кохання з 
18-річною дівчиною Інкен. Проте 
діти головного героя, яких він фі-
нансово забезпечує, дещо іншої дум-
ки про його права й дальше життя. 
Страх втратити батьківське майно 

штовхає їх до маніпуляцій, наклепів 
і найогиднішого вчинку — намаган-
ня визнати Маттіаса „не при своєму 
розумі“ і призначити йому опікуна.

Твір, взятий до постановки, по-
при нібито подієву простоту, не 
легкий для відтворення психології 
героїв, їхніх характерів. Драматизм 
ситуації у другій частині вистави 
зростає настільки, що її можна вже 
сміливо назвати трагедією. Чи вда-

ється акторам дати раду з емоціями 
своїх героїв? Найправдивіша від-
повідь, мабуть, така: у межах своїх 
можливостей, відповідно до тих тра-
диційних творчих засобів, якими за-
звичай послуговуються заньківчани. 
Символічного підтексту їхній грі — 
життя як театр і не завжди ми вільні у 
своїх діях — додає періодична поява 
акторки, що грає ляльку.

Вистава „Перед заходом сонця“ 
завершує цикл прем’єр цього, сото-
го, сезону. Та ще можна перед теа-
тральними канікулами 29 червня і 5 
липня встигнути на її показ.

Наталя ЯЦЕНКО
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здоров’я влітку

Відпочиваймо безпечно
Коли настає тепла пора, ми більше буваємо на свіжому повітрі, 

відпочиваємо на природі чи на воді, ходимо в гори. Однак 
треба подбати, щоб цей відпочинок був безпечний для здоров’я. 

Як перебути спеку?

Перше правило: перебування на 
сонці має бути комфортним для лю-
дини, а не завершуватися опіками, 
сонячними ударами тощо. Надмір-
на  доза сонця для організму може 
обернутися втомою, виснаженням, 
поганим самопочуттям, нудотою, 
блювотою, гарячкою, опі-
ками. 

Кожен організм і в різні 
періоди життя по-своєму 
сприймає сонце. Однак усім 
треба уникати прямого про-
міння в обідній час, перебу-
вання надворі в спеку треба 
обмежити до 11–12 год. і 
після 16 год. В інший час — 
по 15–20 хв. Це стосується 
насамперед тих, хто відпо-
чиває на морі чи працює в 
полі. 

Сонця треба уникати 
всім, хто має великі родимки 
або схильний до їхніх утво-
рень. Особливо небезпечне 
сонце, коли ці родимки випуклі, а 
також при автоімунних, онкологіч-
них захворюваннях крові. 

В оптимальних дозах сонце 
корисне для нормального функ-
ціювання організму, поліпшення 
обміну речовин, імунної, кістко-
во-м’язової системи (завдяки над-
ходженню вітаміну D).

Перед виходом треба прийняти 
теплий душ і нанести на тіло сон-
цезахисний крем. Носити голов-
ний убір, одяг з бавовни чи льону, 
сонцезахисні окуляри. Швидше об-
горають люди зі світлою шкірою, 
блакитноокі, з рудим чи світлим 
волоссям.  

Приваблива й водночас 
небезпечна водойма

У спеку відчуваємо особливу 
потребу зануритися у воду. Пла-
вання оздоровлює, зміцнює орга-
нізм, розвиває витривалість, силу, 
спокій, упевненість. Але купатися 
треба в спеціально відведених міс-

цях, коли спокійна безвітряна по-
года. Температура води має бути 
не нижче +20ºС, повітря — +24ºС. 
Після повноцінного вживання їжі 
купатися можна за 1,5–2 год. У воду 
заходити спокійно, не різко, щоб 
організм поступово звик до зміни 
середовища й температури. Хто не 
вміє добре плавати, не повинен за-

ходити у воду вище пояса. Плавати 
треба не більше 15–20 хвилин, не 
запливати далеко й наодинці. Пір-
нати лише там, де є достатня для 
цього глибина, прозора вода й рів-
не дно. Після купання треба зайти 
у затінок, адже мокре тіло швидко 
обгорає. 

Не можна купатися в негоду, при 
сильному вітрі, коли дощ, особливо 
гроза, адже вода притягує блискавку, 
а також у сильну спеку. Слід обереж-
но поводитися на надувних матра-
цах, які легко перевертаються. 

Після купання у морі чи басейні 
треба прийняти прохолодний душ.

Відпочинок на природі
Улітку ми часто ходимо в гори, до 

лісу чи просто відпочиваємо на лоні 
природи. Найперше подбаймо про 
зручне взуття, світлий бавовняний 
чи лляний одяг, головний убір. Коли 
плануємо заходити у хащі, де є яри 
й заглибини, взуймо ґумові чоботи, 
щоб захиститися від змій. 

У високих травах водяться клі-
щі. Тут не забуваймо про суцільний 
одяг. А після повернення додому 
треба ретельно оглянути своє тіло. 
Виявивши кліща, самостійно його 
виймати можна лише тоді, коли 
вміємо це робити. Інакше можна 
залишити голівку і вже не уникну-
ти хірургічного втручання. Тому 
якщо сумніваємося, що не вийме-
мо кліща, — звернімося до лікаря. 

Щоб уникнути укусів різних 
комах, треба обробити шкіру ре-
човиною, що їх відлякує, — ре-

пелентом. Укуси комарів 
змащуємо нашатирним 
спиртом, оцтом або роз-
чином питної соди, мошки 
— теж нашатирним спир-
том і прикладаємо лід. За 
потреби можна випити ан-
тигістамінне. 

Що їсти влітку?
У спеку доречно дотри-

муватися й певних порад 
щодо харчування. Перед 
засмаганням з’їсти щось со-
лоне, випити чаю, не вжи-
вати жирної їжі. Не мож-
на засмагати на голодний 

шлунок.
У спеку організм витрачає біль-

ше рідини, тому ми хочемо більше 
й частіше пити. Інакше знижуєть-
ся мозкова діяльність, у голові па-
морочиться. Лікарі радять до 3 л. 
рідини. Частину цієї норми ком-
пенсують перші страви та фрукти. 
Спрагу втамовує мінеральна вода зі 
скибочками лимона, теплий чи хо-
лодний зелений чай, але без цукру, 
порічковий морс.

Їжа влітку має бути легка. Кис-
ломолочні продукти, овочеві рагу, 
салати, замість м’яса — морепро-
дукти. У спеку треба уникати кон-
сервів, ковбасних виробів, копче-
ностей, майонезу. Не рекоменду-
ють каву, солодкі газовані напої, 
алкоголь. Чому? Кофеїн сприяє 
зневодненню організму, високий 
уміст цукру провокує спрагу, а на-
віть невеликі дози алкоголю — це 
навантаження на серце й судини, 
перегрівання організму. 

Ірина МАРТИН
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універсіада
•  Лучники Львівщини — студенти 
шести ЗВО, зокрема й Львівської по-
літехніки, змагалися за звання най-
кращих. Змагання відбувалися впро-
довж п’яти днів у лучному комплексі 
ЛНМУ ім. Д. Галицького. Спортсме-
ни, чоловіки й жінки, мірялися влуч-
ністю в особистій та командній пер-
шості. Підсумок загальнокомандної 
першості серед чоловіків такий: І міс-

це — ЛДУФК (1128 балів), ІІ місце — 
ЛНМУ ім. Д. Галицького (970 балів), 
ІІІ місце — Львівська політехніка 
(562 бали). Серед жінок місця розпо-
ділилися так: І місце — ЛДУФК (1203 
бали), ІІ місце — ЛНМУ ім. Д. Га-
лицького (1166 балів), ІІІ місце — 
ЛНУ ім. І. Франка (327 балів).
•  Другий рік поспіль спортсмени 
ЛДУФК ім. І. Боберського стають 
чемпіонами в змаганнях Універсі-
ади Львівщини із дзюдо. Цьогоріч 
шість закладів вищої освіти Львів-
щини представляли 140 студентів у 

8-ми вагових категоріях, як серед чо-
ловіків, так і серед жінок. Головним 
суддею змагань був заслужений тре-
нер України Андрій Надопта. У під-
сумку загальнокомандна першість 
виглядає так: І місце — ЛДУФК (831 
бал), ІІ місце — ЛНУ ім. І. Франка 
(786 балів), ІІІ місце — Львівська 
політехніка (647 балів).
•  В Універсіаді Львівщини з важ-
кої атлетики найсильнішими були 
важкоатлети ЛДУФК ім. І. Бобер-
ського. Спеціалізовані зали вишів 
ремонтують, щоб з осені вони стали 
новими майданчиками для важко-
атлетів, тому змагання відбувалися 
в приміщенні КДЮСШ „Атлет“. Уже 
традиційно за перемогу змагалися 
представники шести вишів Львів-
щини. Атлети виконували вправи 
„поштовх“ та „ривок“ у восьми ваго-
вих категоріях. Студентка Львівської 
політехніки Ольга Власенко здобула 
першість серед жінок у ваговій кате-
горії до 58 кг. Серед чоловіків у ва-
говій категорії до 56 кг перше місце 
в студента Львівської політехніка 
Артура Кіша, а у ваговій категорії 
до 77 кг — у спортсмена-політехніка 
Маркіяна Бурака. У загальнокоманд-
ному підсумку лідером змагань ста-
ли студенти ЛДУФК, набравши 1257 
балів. Друге місце посіла команда 
Львівського національного аграр-
ного університету з результатом 768 

балів, на третьому місці — спортс-
мени Львівської політехніки (672 
бали).
•  Цього року вперше відбулися 
змагання з пляжного волейболу 
серед студентів ЗВО за програмою 
Універсіади Львівщини серед чо-
ловічих та жіночих команд. До 
змагань допускалися дві команди 
від навчального закладу. Найкращий 
результат однієї з команд ішов у за-
лік ЗВО. У змаганнях узяли участь 
12 чоловічих та 11 жіночих команд. 
Серед чоловічих команд перше місце 
посіла команда Львівської політех-
ніки — студенти Михайло Бібер та 
Юрій Білан (тренер — Микола Гав-
риленко). Друге місце — в команди 
ЛДУФК, третє — у гравців ЛДУ БЖД 
МНС України. За результатами зма-
гань із пляжного волейболу серед 
жіночих команд перше місце посі-
ла команда ЛДУФК. Друга команда                                                            
ЛДУФК поступилася в півфіналі 
команді Львівської політехніки, у 
складі якої виступали студентки 
Анісія Прийомова й Олена Лужець-
ка (тренер — Олена Безгребельна). 
Політехніки посіли друге місце, про-
гравши першій команді ЛДУФК. Тре-
тє місце в загальнокомандному залі-
ку — у команди ДДПУ ім. І. Франка.

Сторінку підготувала 
Наталя ЯЦЕНКО

лайфхакінґ

Друг для мозку
Навіть якщо для більшості сесія вже остаточно позаду, не 

зашкодить дізнатися про те, як бути більш ефективним на 
сесіях наступних. Не говоритимемо про щось надзвичайне. Лише 
— коротко про спорт і мозок, власне, як заняття спортом можуть 
нам допомогти бути успішнішими.

Два з половиною тижні тому на 
запрошення клубу „15×4“ до Львова 
приїздила відома журналістка Ася 
Казанцева. За освітою нейробіолог, 
популяризує науку — дві її книжки 
про ірраціональну поведінку люди-
ни можна знайти на поличках наших 
книгарень. Темою її лекції став вза-
ємозв’язок між спортом і мозковою 
діяльністю. Звісно, багатьом із нас 
відомо, що фізична активність спри-
яє хорошій пам’яті, розвиненому са-
моконтролю та більш високій швид-
кості обробки інформації — це під-

твердили тисячі експериментів на 
людях та тваринах. Однак, мабуть, 
багатьох відлякують ті фізичні зу-
силля, які треба докласти, щоб мозок 
працював ліпше. Так-ось, виявля-
ється, що за високою інтенсивністю 
навантажень гнатися не потрібно 
(якщо ви — не спортсмен, котрий мі-
тить на „золото“). Більш важливими 
є помірні, але регулярні тренування. 
Також важливішими, ніж силові, для 
мозку є кардіотренування. Ну й чим 
більше вам років, тим необхіднішим 
для вас є рух. Достатньо хоча б 15 

хвилин у швидкому темпі кудись іти 
— мозок буде вдячний.

Особливо добре впливає на моз-
кову діяльність плавання. Немож-
ливість плавати чи крутити педалі 
велосипеда — ще не привід для роз-
пачу — приплив крові до мозку, а 
отже ліпше його функціювання, за-
безпечать звичайні дихальні вправи. 
Їх можна виконувати і вдома, щоб 
тільки був доступ свіжого повітря.

Спорт допомагає мозку відпочи-
ти й піднімає настрій. Деяка фізична 
активність, як  заняття йогою — то 
ще й вироблення стресостійкості. І 
для цілковито лінивих: група чикаг-
ських психологів, проводячи дослі-
дження, виявила, що навіть в уболі-
вальників мозок є більш активним, 
ніж у тих, хто спортом зовсім не 
цікавиться.
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Кросворд
Горизонтально:
3. Згода, порозуміння з противником, досягнуті 
взаємними поступками. 6. Принагідний виступ 
без підготовки. 8. Геометрична фігура, чотири-
кутник. 9. Плавучий землечерпальний агрегат 
для добування корисних копалин — золота, пла-
тини, олова. 11. Цукор, що входить до складу мо-
лока. 12. Повінь, яку через гріхи людей наслав 
Бог на землю. 14. Перша літера імені, прізвища 
або по батькові. 16. Фантастичний напій, що 
його марно шукали алхіміки для продовження 
людського життя. 18. Апаратура для освітлення 
авансцени знизу. 19. Балет Арама Хачатуряна. 
20. Спортивний інвентар Піта Сампраса. 21. Від-
росток нервової клітини; нейрит. 24. Дерев’я-
ний духовий музичний інструмент. 28. Показна 
хоробрість, зневага до небезпеки. 29. Пустеля в 
Південній Америці, одна з найсухіших на Землі. 
30. Давній океан, що існував від палеозойської 
до кайнозойської ери від Атлантики до Тихого 
океану, залишками якого вважають Середземне, 
Чорне та Каспійське моря. 31. Поява в організ-
мах ознак, властивих їхнім далеким предкам. 
33. Дуже міцний грубий мотузок; линва. 34. Гру-
па співаків, музикантів, що постійно виступають 
як єдиний мистецький колектив. 35. Летовище, 
обладнане всім необхідним для забезпечення ре-
гулярних польотів авіації. 36. Релігійне свято, 
яке відзначають 15 лютого.

Вертикально: 
1. Один із найвидатніших давньогрецьких письменників 
V ст. до н. е., автор драматичних творів „Електра“, „Цар 
Едіп“, „Едіп у Колоні“. 2. Струнний музичний інстру-
мент. 4. Скляна посудина для утримання та розведен-
ня риб. 5. У давньоримській міфології богиня перемо-
ги. 7. Мексиканська горілка з агави. 8. Зброя, військове 
майно, інші цінності, захоплені переможцем у ворога 
під час війни. 9. Адміністративно-територіальна оди-
ниця у Франції. 10. У давньогрецькій міфології богиня 
мудрості, опікунка наук і ремесел. 12. Гроші, майно, що 
їх дають батьки нареченій, коли вона виходить заміж; 
віно. 13. Форма залежності, за якої одна держава визна-
чає й здійснює зовнішні відносини іншої держави, бере 
на себе захист її території й фактично ставить під свій 

контроль її внутрішні справи. 15. Приховані зловмисні 
дії, до яких вдаються для досягнення якоїсь мети; підсту-
пи, наклепи. 17. Титул принцеси королівського роду в 
Іспанії. 22. Англійськомовний письменник, автор рома-
нів „Скарамуш“, „Одіссея капітана Блада“. 23. Відтінок, 
ледве помітна різниця. 24. Грошова одиниця Швейца-
рії. 25. Один із відомих італійських скрипкових майстрів 
ХVІІІ ст., який створив класичний тип скрипки. 26. За-
хищена від вітру, хвиль частина океану, моря зручна 
для стоянки кораблів. 27. Персонаж „Книги джунглів“ 
Редьярда Кіплінга. 31. Суддя на спортивному змаганні. 
32. Твір живопису, в якому зображено морський краєвид.

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 18

Горизонтально: 1. Стамбул. 5. Мегафон. 6. Танго. 8. Акант. 11. Нар. 
13.  Граф. 15.  Герб. 17.  Граб. 18.  Баку. 19.  Кома. 21.  Омега. 22.  НАСА. 
25. Старт. 27. Маска. 30. Лонжа. 31. Басма. 32. Фланг. 33. Нівоз. 34. Ро-
тор. 35. Аскер. 36. Ането. 40. Палац. 42. Тора. 44. Свято. 45.  Глід. 
46. Вата. 48. Доба. 49. Орел. 50. Трал. 51. Ява. 53. Рабат. 55. Намет. 
56. Апофема. 57. Квартет.
Вертикально: 1. Сумо. 2. Аргон. 3. Буфер. 4. Луна. 6. Тайга. 7. Горб. 
9. Карб. 10. Табун. 12. Абвер. 13. Гарт. 14. Флот. 15. Грам. 16. Банк. 
19.  Колорит. 20.  Монітор. 23.  Аксакал. 24.  Апатрид. 25.  Сафра. 
26. Ренет. 28. Афіна. 29. Абзац. 37. НАТО. 38. Осел. 39. Тячів. 40. Поет. 
41. Атол. 43. Автор. 45. Гагат. 47. Арка. 48. Дама. 51. Ягода. 52. Арешт. 
54. Танк. 55. Наст.

Відповіді на кросворд, 
опублікований у числі 19

Горизонтально: 7.  Кіфара. 8.  Унісон. 9.  Мер. 
10. Стус. 11. Корт. 13. Тортіла. 15. Арго. 16. Нуль. 17. Зер-
но. 19. Ерато. 21. Нут. 22. Чардаш. 23. Регата. 24. Кук. 
26. Верді. 27. Аташе. 29. Ярка. 30. Кліо. 31. Троянда. 
33. Тире. 34. Кекс. 35. Рів. 36. Пагода. 37. Аврора.

Вертикально: 1.  Віртуоз. 2.  Карст. 3.  Камертон. 
4.  Турнікет. 5.  Чіпка. 6.  Сопрано. 12.  Драматург. 
14. Пластилін. 18. Рішар. 20. Аорта. 24. Кілограм. 
25. Карнавал. 26. Ватикан. 28. Екскурс. 31. Тенор. 
32. Акорд. 
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

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, 
ювілей-          ні та інші статті на 
замов лення — 50% від тарифів.

На обкла динці  
(остання сторінка,  
повноколірний друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110

Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення  
рекламного блоку  

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

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

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

Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com

Як подати оголошення в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підпри-
ємств, організацій та приват них осіб.
Вартість оголошення: 

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

• про загублені документи — 20,00 грн.; 

• співчуття — 30,00 грн.; 

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

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

Ціни подано з урахуванням податку на 
додану вартість. 

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

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

E-mail: audytoriya@gmail.com

Колектив кафедри теплоенергетики, теп- 
лових та атомних електричних станцій 
висловлює глибокі співчуття доценту ка-
федри Тетяні Іванівні Римар з приводу 
смерті її 

батька.
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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 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 180640

В. о. головного редактора — Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

Редактори відділів:

освіти і науки — Ірина МАРТИН

молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН

культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературні редактори — Олег СЕМЕНИШИН, 

Тетяна ТРАЧУК 

Комп’ютерне складання — Дмитро ГРИГОРЧАК

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

На останній сторінці — світлини                                                 
Наталії ПАВЛИШИН та Катерини ГРЕЧИН.

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи, які видав 
Національний університет „Львівська по-
літехніка“: 
залікову книжку на ім’я: Мацвейко Віталій 
Андрійович; 
залікову книжку на ім’я: Перетятко Олена 
Юріївна; 
залікову книжку на ім’я: Целін Інна Анатолі-
ївна; 
студентський квиток № 11492860 на ім’я: Мель-
ник Станіслав Вадимович;
студентський квиток № 1182630 на ім’я: Качин 
Павло Семенович;
студентський квиток № 1000158 на ім’я: Кушнір 
Валерій Володимирович;
студентський квиток на ім’я: Яцик Юлія Ан-
дріївна;
студентський квиток на ім’я: Глабець Тетяна 
Анатоліївна;
студентський квиток № 11000561 на ім’я: Раді-
онов Василь Олексійович.
Вважати недійсним свідоцтво АБ № 179305 про 
реєстрацію машини екскаватор Національно-
го університету ,,Львівська політехніка“, вида-
не 25.10.2005 р. Рік випуску 1992, марка ЕО-2625, 
двигун № 921080, реєстраційний № 09178ЕА, 
заводський № 183037.
Вважати недійсним студентський квиток 
№ 10433139, який видав ВСП Технічний коледж 
Національного університету „Львівська полі-
техніка“ на ім’я: Калинів Ростислав Юрійович.
Вважати недійсним студентський квиток, 
який видав Львівський національний універ-
ситет ім. І. Франка на ім’я: Юнко Ольга Степа-
нівна.



ТОП-події                           
тижня                                 
у Львівській 
політехніці

3с.

4с.

3с.

17с.


