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Перші цьогорічні магістри



ВАША ДУМКА

ЧИ ГОТУЄТЕ ПОДАРУНКИ ДО ДНЯ ЗАКОХАНИХ?

Мар’яна Врадій, студентка четвертого курсу Інституту архітектури:

„Важливо, щоб подарунок був від душі“
Мені подобається це свято, тому щось підготую. Останній раз відзначала День 
закоханих два роки тому, якщо не більше, тому вже не дуже пам’ятаю що да-
рувала. Саме у це свято важливо, щоб подарунок був від душі, відображав би 

ваші почуття, можливо — щось, зроблене своїми руками, або щось креативне з 
вашою ідеєю, наприклад, замовити світшот з особливим для вас принтом або на-

писом. Оскільки я навчаюсь на дизайні, такі ідеї мені дуже до душі. Ідеально, якщо це 
не матеріальний подарунок, а якесь романтичне побачення, спільна діяльність, поїздка, 

концерт, майстер-клас чи просто затишний вечір удвох. Головне не подарунок, а проведений разом час.

Ірина Струк, студентка першого курсу Інституту комп’ютерних 
технологій, автоматики та метрології:

„Таке свято потрібне!“
Цього року я не маю кому робити подарунок, але загалом до Дня закоханих 
ставлюся позитивно. Вважаю, що таке свято потрібне, оскільки багато людей, 

особливо молодих, наважуються цього дня на певні серйозні кроки стосовно своїх 
симпатій. Мені здається, що цікавим варіантом подарунка є комплект однакових 

світшотів, абонемент на щось екстремальне, або подарунковий бокс. Мені було б 
приємно отримати парфуми, букет з кіндерів, якусь прикрасу або однакові чашки для двох.

Ірина Юськевич, студентка другого курсу Інституту права і психології:

„Важливо, що свято має релігійне 
підґрунтя“

День Святого Валентина — досить популярне свято в моїй родині та оточенні. 
Моє ставлення до свята є позитивним, не лише, тому що цей день присвяче-
ний закоханим, а й тому, що свято має релігійне підґрунтя. Я святкую щороку, і 
кожного разу готую подарунок коханій людині. Зазвичай це щось із виробів ручної 
роботи. Я готувала переважно бокси з подарунками усередині, наповнювала тим, що 
подобається коханому, що він любить.

Опитувала Анастасія СТЕПАНЯК (МОЗГОВА)

Наталія Цюпка, випускниця Інституту права і психології:

„Заміжжя змінює ставлення до цього дня“
Напевно, після того, як вийшла заміж, День святого Валентина відійшов на 
другий план. Звичайно я чекаю на це свято, але вже не так як раніше. Якщо 
колись подарунок вибирала мало не за півроку, то тепер можливо щось при-
думаю 12–13 лютого. Стосовно подарунків, пам’ятаю, колись дарувала баночку, 
у якій було 100 сердечок, на яких були написані причини „чому я тебе люблю“. 
Здається, це був стандартний і популярний подарунок для того часу. Мені одного 
разу подарували телефон, про який я дуже давно мріяла.
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ЦЬОГОРІЧ ПОЛІТЕХНІКА ВИПУСТИТЬ ПОНАД 
ТРИ ТИСЯЧІ МАГІСТРІВ

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної 
техніки став першим у нашому університеті, де цьогоріч 
вручили дипломи випускникам. Уже відтепер в багатьох 
інститутах відбуватимуться офіційні вручення, а випускники 
думатимуть, куди рухатися далі. Загалом цьогоріч завершили 
навчання в нашому університеті 3170 магістрів різних 
спеціальностей. Із них 2237 магістрів денної форми навчання 
та 918 — заочної.

Досі ІТРЕ підготував 
понад 20 тисяч фахівців, 
із них за роки незалежної 
України — майже 5 тисяч.

Цьогоріч магістрами 
різних спеціальностей в 
цьому інституті стали 155 
осіб. Із них 67 відсотків 
завершили навчання до-

бре та відмінно — 12 осіб 
із відзнакою.

Привітати випускни-
ків прийшов голова Ради 
об’єднання організацій 
роботодавців Львівщи-
ни Іван Ривак. А від імені 
ректора Львівської полі-
техніки — проректор Олег 

Давидчак. Він побажав 
випускникам успіхів та 
знайти свій шлях у житті:

— Переконані, що ці 
знання, які ви отримали 
у Львівській політехніці, 
допоможуть вам здобути 
добру працю, зреалізува-
ти ваші задуми. Сьогодні 

ви вступаєте в спільно-
ту випускників нашого 
університету. Вона має 
значні здобутки і добру 
історію. Сподіваємося, 
що ваша співпраця з уні-
верситетом на цьому ета-
пі не завершується. Ми 
запрошуємо вас продов-
жувати свою наукову ро-
боту, хто мріє реалізува-
тися в практичному нап- 
рямі, то, сподіваємося, й 
ця робота буде пов’язана 
з Політехнікою. А, якщо 
необхідний додатковий 
фах, знання, ми зможемо 
вам допомогти в цьому, —  
наголосив Олег Романо-
вич.

Наталія ПАВЛИШИН

NOTA BENE!

СТАЖУВАННЯ В ПОЛЬЩІ

Восьмеро викладачів кафедри соціології та соціальної 
роботи та один викладач кафедри СКІД беруть участь 
у двотижневому навчанні „Післядипломна освіта з 
проблеми терапії залежностей“. Воно відбувається в 
Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської 
у Варшаві. 

Програма діє в рамках про-
екту „Навчання персоналу, що 
створює систему підготовки фа-
хівців з терапії залежностей в 
Україні“ та адресована людям, які 
працюють в Україні. Під час нав-

чання педагоги-практики пізна-
ють нове у терапії алкогольних 
залежностей, залежностей від 
психоактивних речовин, а також 
поведінкових залежностей, вив- 
чають методи роботи з узалеж-

неними та методики викладання 
для терапевтів. 

До програми входять лек-
ції, семінари, навчальні візи-
ти, стажування впродовж цього 
та наступного років. Навчання 
відбувається завдяки спільно-
му проекту з PARPA (Państwowa 
Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych) — Державною 
агенцією з питань запобігання 
проблемам, пов’язаних з алко-
голем.

Підготувала Ірина МАРТИН
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СТУДІЇ

МЕТРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  
НА КОНФЕРЕНЦІЇ У СЛАВСЬКУ

Відбулася V Науково-технічна конференція у царині 
метрології Technical Using of Measurement-2019. Її 
організатори — Академія метрології України, Львівська 
політехніка, Київська політехніка, Науково-дослідний 
інститут метрології вимірювальних і управляючих систем 
„Система“. 

На це наукове зібрання прибуло 
80 учасників з університетів та ін-
ституцій Києва, Львова, Івано-Фран-
ківська, Вінниці, Харкова, а також 
Опольської політехніки (Польща). 
Під час чотириденних засідань було 
виголошено близько 30 пленарних 
та стендових доповідей. Їхня тема-
тика охоплює питання технічного 
забезпечення вимірювань промис-
ловості під час розроблення та екс-
плуатації продукції, щоб забезпечи-
ти якість продукції та її конкуренто-
спроможність.

У рамках конференції також від-
бувся семінар щодо аспектів метро-
логічних вимог. Його провела очіль-
ниця Інституту підвищення кваліфі-
кації метрологів Академії метрології 
України Ольга Малецька. 

— Хочеться виділити доповідь ди-
ректора ІКТА Миколи Микийчука про 
перспективи підготовки фахівців з 
метрології та інформаційно-вимірю-
вальної техніки, харківської профе-

сорки Наталії Косач про гносеоло-
гічні аспекти технічного регулюван-
ня забезпечення якості продуктів, 
генерального директора НДІ „Сис- 
тема“ Василя Паракуди про забез-
печення якості та простежуваності 
вимірювань в Україні ультразвуко-
вого тиску у водному середовищі, 
а також івано-франківського про-
фесора Ігоря Петришина про впро-
вадження схем простежуваності в 
метрологічну практику в Україні, — 
розповідає співголова оргкомітету 
конференції, професор кафедри ІВТ 
Василь Яцук. 

Науковці-метрологи обговорили 
питання теорії та практики вимірю-
вань і випробувань, застосування 
інформаційно-вимірювальних тех-
нологій у промисловості, методи та 
засоби контролю та діагностування, 
метрологічне забезпечення вимі-
рювань та випробувань, квалімет- 
рію, автоматику та прилади.

Заплановано, що наступна мет- 
рологічна конференція буде міжна-
родна й у ній візьмуть участь фахівці 
з різних країн.

Ірина МАРТИН

Цьогорічні вступники на 
медичні і педагогічні спе-
ціальності, які згодом пра-
цюватимуть у селах, змо-
жуть скористатися правом 
першочергового вступу на 
бюджет. Їхній конкурсний 
бал множитимуть на першо-
черговий коефіцієнт (1,05). 
Для цього треба попередньо 
пройти на регіональному 
рівні конкурс та укласти 
угоду на відпрацювання в 
селі або селищі міського 
типу не менше 3-х років. 
ОДА повинні оголосити 
конкурси до 1 березня, а до 
30 квітня — його результати.

До 14 березня можна пода-
ти документи на конкурс з 
обрання членів наукового 
комітету Нацради з роз-
витку науки і технологій. 
Конкурс організовують для 
того, аби замінити тих чле-
нів, термін повноважень 
яких завершиться в серпні. 
Кандидатів до комітету мо-
жуть висувати вчені ради 
наукових установ, вишів, 
наукові спільноти. Їх обира-
тиме спеціально створений, 
відповідно до європейської 
практики, Ідентифікаційний 
комітет з питань науки при 
КМУ. У його складі — троє 
знаних українських науков-
ців і шестеро іноземних. 

Україна має амбіції стати 
асоційованим учасником 
програми Horizon Europe. 
Ця нова рамкова програма 
ЄС з досліджень та іннова-
цій стартуватиме 2021 року. 
Про можливості України 
свідчить її активна й висо-
корезультативна участь у 
рамковій програмі „Гори-
зонт-2020“, а це доступ до 
фінансових інструментів, 
європейської наукової ме-
режі тощо. Для участі в 
новій програмі Україна вже 
здійснила активні кроки — 
у нас діє Нацрада з питань 
розвитку науки і технологій, 
Національний фонд дослі-
джень, який надаватиме 
ґранти українським нау-
ковцям; також упровадже-
но нові правила наукових 
установ.

За матеріалами  
інформагентств та МОН
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СТУДІЇ

МИНУЛИЙ РІК ДЛЯ ПОЛІТЕХНІКИ БУВ ПЛІДНИЙ, 
ТА ЦЕЙ МАЄ СТАТИ ЩЕ РЕЗУЛЬТАТИВНІШИМ

Підбиття підсумків і визначення конкретних цілей та завдань — 
це те, завдяки чому можна успішно розвиватися. У Львівській 
політехніці завжди на початку року відбувається глибокий 
аналіз того, що вдалося зробити минулоріч, що варто змінити, 
а де — докласти більше зусиль, щоб вийти на вищий рівень.

30 січня відбулося 
засідання Трудового ко-
лективу нашого універ-
ситету, в межах якого 
ректор професор Юрій 
Бобало підбив підсумки 
та виокремив найвагомі-
ші результати. 

На початку допові-
ді ректор наголосив на 
здобутках університе-
ту. Зокрема на тому, що 
Львівська політехніка — 
єдиний український уні-
верситет, який, за версі-
єю одного з найавтори-
тетніших рейтингів Times 
Higher Education, увійшов 
до тисячі кращих універ-
ситетів світу, посівши в 
галузі „комп’ютерні нау-
ки“ місце в діапазоні 401–
500. А в галузях інженерії 
і технології та фізичних 
наук Львівська політех-
ніка — єдиний технічний 
університет в Україні, що 
увійшов до цього рейтин-
гу.

— Наші здобутки в 
різних сферах форму-
ють позитивний імідж 

університету. Ці, до-
статньо високі позиції 
у світових рейтингах 
— заслуга кожного, хто 
працює задля розвитку 
університету. Вагомими 
є й досягнення молодих 
науковців: чотири ґран-
ти Президента України, 
премії Президента Украї-
ни… А Tech StartUp School 
Львівської політехніки та 
керівник Ресурсного цен-
тру освітніх інформацій-
них технологій для осіб із 
особливими потребами 
Оксана Потимко потра-
пили в п’ятнадцятку тих, 
хто минулоріч змінювали 
наше місто, — зазначив 
Юрій Ярославович. 

Важливо й те, що за 
результатами сертифі-
каційного аудиту систе-
ми управління якістю на 
відповідність стандарту 
ISO 9001:2015, Львівська 
політехніка отримала 
сертифікат на відповід-
ність у галузі „Надан-
ня послуг у сфері вищої 
освіти, наукового дослі-

дження та експеримен-
тального розроблення, 
послуг архітектурних, 
інженерних, технічного 
випробовування й ана-
лізування“. Тож тепер 
наш університет у числі 
небагатьох сертифікова-
них університетів (із-по-
між 300 університетів та 
академій).

Важливим здобутком 
стало також ліцензу-
вання спеціальностей, 
відкриття спеціалізацій, 
збільшення ліцензова-
ного обсягу тощо.

Високу планку впро-
довж кількох років три-
має наш університет і за 
кількістю охочих навча-
тися у нашому виші. Так, 
минулого року Львівська 
політехніка стала четвер-
тою в Україні за кількістю 
поданих заяв на бака-
лаврат — 41 909 заяв. 
Зарахували на навчання 
понад 11 500 осіб. Із них 
понад 50 відсотків — за 
кошти фізичних і юри-
дичних осіб.

Якщо ж говорити про 
міжнародну ґрантову 
діяльність, то за мину-
лий рік працівники По-
літехніки виконували 34 
освітніх проекти, 8 нау-
кових ґрантів, 7 спільних 
міжнародних ґрантів, 4 
міжнародні договори, 14 
індивідуальних ґрантів. 
А також організували 60 
науково-практичних кон-
ференцій. 

Знаковим для Полі-
техніки стало органі-
зування масштабного 
Форуму випускників, де 
домовилися про кон-
солідацію зусиль задля 
розвитку нашого універ-
ситету. 

Окрім цього, Полі-
техніка розрослася й за 
кількістю коледжів. Ми-
нулоріч до нашого уні-
верситету доєднався ще 
один, уже дев’ятий, ко-
ледж Телекомунікацій та 
комп’ютерних технологій. 

Окрему увагу ректор 
приділив завданням, які 
стоять перед політехніка-
ми в 2019 році. Зокрема 
необхідно організувати 
моніторинг якості освітніх 
програм та привести їх у 
відповідність до міжна-
родних стандартів. Крім 
цього, заклади, які готу-
ють студентів-іноземців, 
Львівська політехніка в їх 
числі, мають пройти лі-
цензування.

На що варто ще звер-
нути увагу в цьому році 
— показники участі сту-
дентів у всеукраїнських 
конкурсах наукових ро-
біт. Ректор акцентував, 
що Львівська політехніка 
мала б показувати кра-
щий результат участі в 
наукових конкурсах та 
олімпіадах. Важливим 
завданням є також і по-
силення подачі заявок на 
міжнародні ґранти.

Наталія ПАВЛИШИН
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ФАХІВЦІ ТА СТУДЕНТИ ВІДНОВЛЯТЬ КАРТИНУ  
ЗІ ЗОБРАЖЕННЯМ ВТРАЧЕНОЇ ЦЕРКВИ

Йдеться про зображення храму в с. Підгірці, на яке 15 років 
тому звернула увагу доцентка кафедри дизайну та основ 
архітектури Львівської політехніки Ореста Ремешило-
Рибчинська. Відтак студенти ЛНАМ під куруванням доцентки 
кафедри реставрації цієї академії Лариси Разінкової-
Возницької розпочали його відновлювати. 

На доволі великому 
полотнищі зображено де-
рев’яну церкву св. Михай-
ла, пам’ятку архітектури 
середини XVIII століття, яка 
згоріла 2006 року, а над 
нею — євхаристійну чашу. 

Церква св. Михайла 
(верхня) була на горбоч-
ку. Група архітекторів, до 
якої входить пані Ремеши-
ло-Рибчинська, вже третій 
рік співпрацює з громадою 
села над відновленням цієї 
церкви та її дзвіниці та 20 
років очолює експедиції з 
виконання архітектурних 
обмірів та інвентаризації 
архітектурних пам’яток у 
Підгірцях. Церква, у якій 
зберігалася картина, роз- 
міщена на долині. Це полот- 
нище висіло справа від вів- 
таря, ближче до вікна. Воно 
нібито „дивилося“ на міс- 
це, де на горбі повинна би 
стояти Михайлівська церк- 
ва. Завдяки згоді громад-
ського об’єднання „Шолом 
Підгірці“, яке очолює Ігор 

Кавич, картина потрапи-
ла на кафедру реставрації 
творів мистецтва ЛНАМ, де 
спеціалізуються на віднов-
ленні мистецьких полотен.  

Відомо, що її 1935 року 
написали два автори — 
Василь Пришляк та отець 
Ярема Дуда, який свого 
часу був парохом церкви у 
Підгірцях. 

— Те, що над картиною 
працюватимуть у ЛНАМ, — 
наслідок задокументованої 
співпраці Львівської полі-
техніки  та Академії мис-
тецтв, де готують рестав-
раторів. Вона розпочалася 
з мого стажування на цій 
кафедрі. Її завідувач Тарас 
Янко знайшов можливості 
провести ці реставраційні 
роботи, до яких залучили 
студентів. Особисто для 
мене як для фахівця важли-
ве саме зображення втра-
ченої церкви, — пояснює 
Ореста Ігорівна. 

Лариса Разінкова-Воз-
ницька запевняє, що весь 

процес реставрації задо-
кументують та зафіксують 
світлинами. 

— Це моя тема, оскіль-
ки спеціалізуюся на олій-
ному і темперному маляр-
стві на полотнах, — каже 
Лариса Борисівна. — Про 
цю картину я дізналася не-
щодавно. Хоча бувала ба-
гато разів у Підгірцях, од-
нак, попри бажання, мала 
обмаль часу, аби зайти до 
цієї церкви, адже працю-
вала в костелі і в самому 
замку, до того ж, впродовж 
одного дня доводилося ще 
об’їхати Олеський і Золо-
чівський замки.

Які перші кроки рес-
тавраційної роботи 

вже вдалося здійснити?
— Ми провели хімі-

ко-фізичні дослідження 
картини. З’ясували, якою 
фарбою вона намальова-
на, вивчили склад ґрунту. 
Але є дві проблеми. Пер-
ша — позаяк автори не 

професіонали, то вони не 
дотримувалися правиль-
ної технології виконання 
малярської роботи. І дру-
га — картина перебувала 
в несприятливих темпе-
ратурно-вологісних умо-
вах. Про це свідчить утво-
рення кракелюру (тріщин) 
з піднятими, гострими і 
деформованими краями, 
прогненими досередини, 
загрозою осипу. 

Передбачаєте, що ро-
бота буде непроста? 

— Доведеться робити 
дуже складне укріплення 
фарбового шару з ґрун-
том, відновити зв’язок 
між фарбою і ґрунтом. 
Це все дуже крихке, оси-
пається, і його треба буде 
зафіксувати. Також маємо 
прориви і втрати полотна 
внизу, де воно зітліло. За 
методикою стику треба 
буде його доповнювати. 
Підводитимемо рестав-
раційні крайки, ґрунт, а 
саму картину натягнемо 
на новий підрамник, який 
вже маємо. Є записи, що 
її не один раз поновлюва-
ли. І ці поновлення необ-
хідно зняти до авторсько-
го малярства. 

Ореста Ремешило-Ри-
бчинська акцентує: ціл-
ком можливо, що після 
завершення роботи до-
ведеться замовити кілька 
копій картини, аби відда-
ти їх до музею, який ство-
рить підгорецька грома-
да, а також до відновле-
ної церкви св. Михайла. 

— Зрештою, питання 
ще потребуватиме обго-
ворення. Можливо, про-
ведемо на цю тему круг- 
лий стіл у Львівській полі-
техніці, у якому візьмуть 
участь фахівці, науков-
ці, студенти, — резюмує 
Ореста Ігорівна. 

Ірина МАРТИН
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ВІТАЛЬНЯ

НАЙВАЖЛИВІШЕ В ЖИТТІ — ЛЬВІВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА І РОДИНА
Минуло понад 44 роки відколи випускник Франкового 
університету, нині завідувач кафедри загальної фізики 
Інституту прикладної математики та фундаментальних 
наук доцент Іван Лопатинський переступив поріг 
Львівської політехніки. 

Як фізик-експериментатор пла-
нував залишитися на своїй кафедрі, 
тим більше, що мав рекомендацію 
до вступу в аспірантуру. Склав іс-
пити, але не зарахували, бо навпро-
ти предмету „історичний матеріа-
лізм“ стояла оцінка „задовільно“. 
Далі була служба в армії, а згодом 
і захист кандидатської дисертації. А 
коли довідався, що кафедра фізики 
Львівської політехніки оголосила 
конкурс на посади старших викла-
дачів, подав документи, пройшов за 
конкурсом і відтоді тісно пов’язав 
свою долю із Політехнікою. 

Іван Євстахович завжди усміхне-
ний, толерантний, готовий допо-
могти в будь-якій справі, твердий у 
переконаннях, працелюбний, відпо-
відальний у своїх діях. Бачить мету і 
вміє повести за собою інших. Особ- 
ливо це було відчутно, коли пра-
цював відповідальним секретарем 
Приймальної комісії. Це помітили в 
ректораті й запропонували подати 
документи на посаду проректора з 
вечірньої і заочної форм навчання. В 
країні якраз проходили перші кроки 
демократизації.

— Нас тоді було троє претен-
дентів, — розповідає Іван Лопатин-
ський. — Один із них зняв свою кан-
дидатуру, а моя програма сподоба-
лася політехнікам більше, ніж мого 
конкурента. З перших днів прорек-
торства довелося одразу входити в 
динамічний ритм Політехніки. При-
гадую, тоді щороку лише на заочну 
форму навчання приймали по 875 
осіб. До нас ішли молоді люди, які 
знали чого хочуть. Спочатку органі-
зували для заочників необов’язкові 
стаціонарні суботні заняття. Зго-
дом — навчально-консультативні 
центри для тих, хто хотів навчатися 
у Політехніці, а не мав можливості 
приїжджати на заняття до Львова. 
Найкраще такий центр працював (і 
працює донині) у Хусті, Дрогобичі. 
Викладачі з Політехніки читали сту-
дентам лекції на місцях, а спеціальні 

дисципліни вже вивчали в Політехні-
ці. Щодо якості навчання, то тоді ви-
ручала Комплексна система якості 
підготовки спеціалістів, тому рівень 
знань студентів-заочників і вечірни-
ків суттєво зріс.

Іванові Лопатинському дуже хоті-
лося, щоб студенти-заочники більше 
часу проводили у Політехніці. Відтак 
спільно з іншими проректорами шу-
кав різні шляхи виходу із ситуації, 
адже впродовж двох тижнів сесії 
відпрацювати семестровий курс із 
фундаментальних дисциплін було 
фізично неможливо. Так народила-
ся ідея щонеділі читати лекції через 
Львівське телебачення. Математики, 
фізики, хіміки в ефірі, окрім теорії, 
демонстрували різні експерименти. 

— На час мого проректорства 
припало велике національне під-
несення, — продовжує мій спів-
розмовник. — На кафедрі фізики 
зазвичай лекції читали українською 
мовою, хоч бувало, що й російською, 
бо майже скрізь вчилися студен-
ти-іноземці. На початку 1980-х ро-
ків я уперше провів партзбори фа-
культету українською мовою. Мене 
відразу викликали в партком і про-
вели „виховну“ бесіду. На щастя, у 
нас було потужне українськомовне 
ядро. Викладачі вважали, що Україна 
має бути самостійна, тому й брали 
активну участь у її відродженні. При-
гадую, як тоді на ректорат чинили 
тиск, вимагаючи визначитися: під-
тримуємо студентів чи ні. Ректорат 
підтримав своїх студентів і мене ра-
зом із іншими працівниками інститу-
ту відрядили до Києва висловити їм 
підтримку Львівської політехніки, а 
також із фінансовою підмогою.

Відколи став проректором, у 
команді з іншими колегами, відпо-
відально творили історію Політех-
ніки. Багато чого довелося робити 
вперше. Чи вдалося здійснити за-
плановане? Не все, звичайно, адже 
життя неодмінно вносить корективи 
в наші плани. Через стан здоров’я 

не написав докторську дисертацію, 
хоча матеріалу зібрав чимало. Лю-
бить свій колектив, який, незважа-
ючи на фінансові труднощі, й далі в 
науковому пошуку: створює тонко-
плівкові термоелектричні перетво-
рювачі, займається нетрадиційними 
джерелами енергії. На жаль, через 
брак фінансів багато із задуманого 
так і не вийшло за межі кафедри. 
Іван Євстахович мріє, щоб на ка-
федрі працювала молодь, яка через 
малу зарплату не затримується тут. 
Має на меті підняти рівень наукових 
робіт, залучити до них більше нау-
ковців. Планує краще обладнати на-
вчальні лабораторії з молекулярної 
фізики, електрики, оптичних явищ, 
створити й обладнати лабораторії 
з комп’ютерного моделювання фі-
зичних процесів, радіоактивності й 
сучасної енергетики. Не забуває й 
про підготовку своєї заміни.

Має понад 180 друкованих ста-
тей. Спільно з колегами підготував 
чимало підручників і навчальних 
посібників із фізики для багатьох 
спеціальностей інститутів. Студен-
ти залюбки користуються ними, як 
і навчальними посібниками для ла-
бораторних робіт, збірником задач 
із фізики й методичними вказівками 
щодо розв’язування задач. Все це й 
складає суть життя Івана Лопатин-
ського.

Найважливішим у житті для ньо-
го є родина — діти, внуки.

— Хоча вдома вважають, що для 
мене найважливіша — Політехніка, 
— каже Іван Євстахович. 

Катерина ГРЕЧИН
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СУСПІЛЬСТВО

МОЛОДЬ У ЛЬВОВІ ВШАНУВАЛА 
ГЕРОЇВ КРУТ
Пам’ятати, щоб не допустити повторення! Це мало б 
стати визначальним принципом для кожного українця. 
Тому так важливо нині досліджувати, вшановувати, 
аналізувати ті події, які мали місце в нашій історії і тих 
постатей, які її творили. 29 січня у Львові молодь різних 
націоналістичних організацій організувала та провела 
віче пам’яті Героїв Крут. 

— Організовуючи 
цей захід, ми були на-
цілені саме на молодь, 
а не на старше поко-
ління, яке добре знає 
історію національ-
но-визвольних зма-
гань. На акцію зібрало-
ся майже 200 осіб. Щоб 
привернути увагу всіх, 
хто проходив поблизу, 
ми підготували банер 
із написом „Пам’ята-
ємо Героїв Крут“ та 
встановили спеціаль-
не освітлення. На заході виступили 
представники організацій і їхня ри-
торика стосувалася того, що ми всі 
мусимо пам’ятати подвиги героїв. І 
ці вшанування мають проходити не 
лише у великих містах, а повсюди. 
Також вважаю, що це повинні бути 
не лише зібрання чи віча, а й вста-
новлені пам’ятні таблиці, інфор-
маційні стенди, пам’ятники, музеї. 
Варто розповідати про цих героїв 
школярам, студентам, щоб змалку 
знали про це і шанували, — поділив-
ся думками співорганізатор заходів, 
громадський діяч, студент третього 
курсу Інституту права і психології 
Михайло Пенцак. 

Загалом заходи вшанування Ге-
роїв Крут пройшли в різних містах. У 
Самборі та Стрию молодь організу-
вала смолоскипні марші. 

— Маємо ідеї провести різні захо-
ди для студентів. Та нині майже всі 
львівські виші на канікулах. Тож лек-
ції проводимо в коледжах, училищах 
і школах. Готові після завершення ка-
нікул організувати низку заходів і для 
студентів-політехніків. Ідей є досить 
багато, — каже мій співрозмовник.

Уже 7 лютого в прокат вийде 
фільм „Крути 1918“. У Львові до-
прем’єрний показ відбувся ще 31 
січня. Глядачі мали нагоду поспілку-

ватися з усією знімаль-
ною групою, третина 
якої — львів’яни.

Зйомку історичного 
екшну за реальними по-
діями історичного бою 
на залізничній станції 
Крути взимку 29 січня 
1918 року розпочали 
2017 року. У стрічці ві-
дображено найгарячіші 
події бою, який тривав 
майже п’ять годин, у 
якому загонові київ-
ських курсантів і коза-

ків „Вільного козацтва“ (300–400 осіб) 
протистояв чотиритисячний підрозділ 
російської Червоної гвардії під про-
водом есера Михайла Муравйова. 
27 студентів і гімназистів потрапили 
в полон до більшовиків, їх катували і 
розстріляли. 

Автори фільму наголошують, що 
хотіли провести паралель між подіями 
1918 року і сьогоденням, коли україн-
ські воїни захищають Україну на Дон-
басі. Стрічку знімали у Чернігівській, 
Черкаській, Київській областях, також 
у Києві. 

Низка львівських громадських ор-
ганізацій домовилася з Держкіно про 
показ фільму в різних куточках міста, 
в арт-просторах, а також підготують 
лекції про подвиг крутян.

— А вже цього тижня відбувати-
меться вшанування 90-ліття ство-
рення Організації Українських Націо-
налістів. Зокрема відбулася урочиста 
академія у Львівській філармонії. Фун-
даторами заходу є Львівська обласна 
рада. Загалом увесь тиждень буде 
приурочено до ювілею ОУН. Мину-
лоріч у грудні ЛОР ухвалила рішення, 
що 2019 рік буде присвячено ОУН та 
Степанові Бандері. Нині заплановано 
провести на Львівщині 27 заходів, — 
додав Михайло.

Наталія ПАВЛИШИН

У Львівській національній 
філармонії 3 лютого від-
булися урочистості з на-
годи відзначення 90-річчя 
Організації українських 
націоналістів. На виконання 
Указу Президента України 
Олег Синютка вручив орде-
ни „За мужність“ III ступеня 
Ігорю Руднику, члену ГО 
„Всеукраїнська організація 
Самооборона Майдану“, а 
також учаснику Революції 
Гідності Михайлу Ліоненку. 
Окрім цього очільник області 
спільно з істориком Миколою 
Посівничем вручили Бронзо-
вого хреста „Заслуги Шефу“ 
головного військового штабу 
УПА генералу Олексі Гасину 
(псевдо „Лицар“). Нагороду 
отримала донька та внук 
генерала.

У Бухаресті відбувся прем’єр-
ний показ фільму україн-
ського режисера Сергія 
Лозниці „Донбас“. Це ху-
дожня стрічка, присвячена 
життю в Луганську й Донецьку 
після початку окупації — у 
2015–2016 роках. Прем’єри 
стрічки нині проходять у Бель-
гії та в Нідерландах. Режисер 
наголосив, що показ фільму 
в Європі дуже важливий, 
оскільки громадяни ЄС не 
обізнані із тим, що насправді 
відбувається в Україні. У трав-
ні фільм „Донбас“ отримав 
премію в номінації „Найкраща 
режисура“ на конкурсі кіно-
фестивалю в Каннах „Особли-
вий погляд“. 

4 лютого — Всесвітній день 
боротьби з раком. Проголо-
шений „Міжнародним союзом 
у боротьбі з онкологічними 
захворюваннями“ (Міжнарод-
ний союз проти раку). В. о. 
міністра охорони здоров’я 
Уляна Супрун зазначила, — 
щороку 8 мільйонів людей 
по всьому світі помирають 
від раку й 160 тисяч із них — 
українці. Кожен четвертий 
чоловік та кожна п’ята жінка 
в Україні ризикують дізнатися 
про страшний діагноз. Голов-
на причина смертності від 
хвороби — пізнє звернення до 
лікарів: нині 30% онкохворих 
дізнаються про свій діагноз на 
пізній стадії.

За матеріалами інформагенцій
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СУСПІЛЬСТВО

ТОНКОЩІ МАЙДАНУ  
З ПОГЛЯДУ АМЕРИКАНСЬКОГО УКРАЇНЦЯ

У книгарні „Є“ відбулася зустріч з американцем 
українського походження Даніелем Григорчуком, який 
представив свій роман про Майдан „Міф та божевілля“. 
Його він написав для американців, однак книжка 
вийшла в українському перекладі.

Даніель Григорчук уперше побу-
вав на Майдані у квітні 2014 року, 
однак за тим, що відбувалося восе-
ни-взимку, проникливо спостерігав 
через телебачення та інтернет, бага-
то спілкувався з майданівцями. Коли 
написав книжку про ці події, то ви-
рішив подарувати її Національному 
музеєві Революції Гідності. А її ди-
ректор Ігор Пошивайло після прочи-
тання запропонував панові Григор-
чуку перекласти роман українською. 

Отож, викладаючи власний по-
гляд на події Революції Гідності, 
автор поєднав магічний реалізм, 
міфологію, документальну хроно-
логію. Головним персонажам, які 
мають власну історію, він надає 
імена та відповідні риси казкових 
героїв — Івасика-Телесика, Кирила 
Кожум’яки, Олени Змієвої, створю-

ючи для читача емоції хвилювання, 
невизначеності, страху. Переборю-
ючи непрості випробування, герої 
роману об’єднуються задля подо-
лання загрози у своїй країні. 

„Через кілька поколінь Революція 
Гідності, вочевидь, набуде іншої зна-
чущості — знаків міфу, і діти зацікав-
лено слухатимуть од матерів історії 
про те, як відроджувалася нація“, — 
пише автор у післямові до роману. А 
пояснюючи назву „Міф і божевілля“, 
спирається на думку З. Фройда про 
те, що міфи — це мрії раси, а мрії 
— це міфи людини. Міф ладен стати 
життям. А божевілля означує радян-
ську практику ув’язнення дисидентів 
у психіатричних закладах. Під час 
презентації книжки модераторка за-
ходу Анастасія Левкова зауважила, 
що складається враження, що автор 

роману — психіатр, хоча насправді 
— медикоеколог і токсиколог. Він у 
своєму житті вдало поєднав меди-
цину та літературу. 

— Я писав з підліткового віку (у 
гімназії мій вірш увійшов до антології 
творчого письма), хотів бути пись-
менником, але батько порадив спер-
шу стати лікарем, бо письменники 
заробляють мало. Коли вступив до 
університету, брав додаткові курси 
зі світової літератури. Студентом 
написав багато коротких оповідань. 
Коли розпочав медичну кар’єру, то 
перейшов до наукового писання 
(маю понад сотню наукових статей), 
а на пенсії вернувся до творчого 
письма — розповів про себе Дані-
ель Григорчук. 

Наскрізна думка роману: ми 
формуємо власну долю, країна пе-
реходить процес, входить у свою 
ідентичність. Щоб перемогти — тре-
ба здолати не лише дракона (прези-
дента-негідника), а й усю його ро-
дину (систему). Історія триває. Це 
лише кінець початку.

Ірина МАРТИН

НАЙПЕРШЕ — ПОЛЮБИТИ СЕБЕ!

Цього правила радить дотримуватися когнітивно-поведінковий 
психотерапевт Володимир Станчишин. Від того, чи ми любимо 
себе, залежать наші стосунки з людьми. І це далеко не егоїзм, 
як дехто може подумати.

Є п’ять базових по-
треб, які треба отрима-
ти до 5-річного віку. Тоді 
особистість здорова і 
діятиме всупереч обста-
винам, а не вдовольня-
тиметься тим, що їй під-
суне життя. Володимир 
Станчишин стверджує, 
що розпізнати це мож-
на за двома видими-
ми ознаками: здоровий  
глузд (вміння поводитися  
залежно від ситуацій) і 
почуття гумору. Однак є 
холодна реальність: жит-

тя не рахується з тим, чи 
ми чогось недоотримали 
в дитинстві, чи зазнали 
травм і посилає різні ви-
пробування. Отож, гово-
римо про базові потреби.

Любов і прийняття. З 
цієї першої потреби почи-
нається життя кожного. 
Щоб ми вижили, треба, 
щоб нас любили, при-
ймали і це нам показува-
ли. Тому батькам важливо 
не лише любити дітей, а й 
за будь-яких обставин го-
ворити їм про це. І розме- 

жовувати свої почуття до 
дитини та її погані вчинки, 
тобто не схвалювати не-
добру поведінку, однак 
наголошувати: „Цього 
разу ти зробив погано, 
але я тебе люблю“. 

Любов не треба заслу-
жити, вона повинна бути 
безумовна. Людина, яку 
не любили в дитинстві, 
переконана, що вона не 
варта любові. І будує за-
лежні стосунки, стосун-
ки на випередження (я 
маю зробити все, щоб 
мене полюбили), тому 
докладає зусиль, аби її 
похвалили, визнали най-
кращою. Власні помилки 
сприймає як катастрофу. 
Такі люди дбають про всіх 
на світі, а самі насправді 
глибоко нещасні і дуже 
втомлені. Вони можуть 
відштовхувати стосун-
ки, не вірячи, що хтось їх 
любить. Як приклад, діти  

Закінчення на 15 с. m
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СУСПІЛЬСТВО

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ЛЬВІВЩИНИ.  
ТУТ МОЖНА „ДОТОРКНУТИСЯ“ ДО ЕЛЕКТРИКИ

Якщо ви вже побували в усіх львівських музеях, але прагнете 
для себе відкривати щось нове та цікаве, завітайте до Музею 
історії електрифікації Львівщини (Мушака, 56).

Що ми знаємо про 
те, як у Львові з’явля-
лась електрика? Перший 
електричний трамвай, 
перші локальні електро-
станції, перша міська 
електростанція, як було 
освітлено оперний театр, 
про вуличне освітлення 
та електрифікацію по-
мешкань? Усе це — дов-
гий шлях від електрики 
як предмету розкоші до 
життєвої необхідності. 
Щоб не лише зберегти 
найяскравіші історичні 
моменти, а й доступно 
розповісти про електри-
ку навіть найменш заці-
кавленому слухачу, було 
створено Музей історії 
електрифікації Львівщини.

Колекцію Музею зби-
рали тривалий час. Вона 
багата чималою кількістю 
експонатів, які можуть 
стати гордістю багатьох 
музеїв. Розміщено експо-
нати у двох приміщеннях, 
де й можна ознайомити-
ся з історію енергетики 
нашого краю не лише у 
форматі розповідей, ці-
кавих ілюстрацій, доку-

ментів, зображень екс-
понатів та предметів, а 
й доторкнутися до тих 
пам’яток, подивитися, що 
в них усередині, зрозумі-
ти принцип їх дії…

У першій частині екс-
позиції йдеться про ево-
люцію електрики: проде-
монстровано електричні 
винаходи та розказано 
про їх винахідників. До 
того ж, тут дізнаєтеся про 
дуговий розряд, практич-
но зможете відтворити і 
побачити як його вико-
ристовували у старовин-
ній лампі. 

Хоч знаменитий Тес-
ла і не провадив свої до-
сліди у Львові, але його 
експерименти можна 
побачити у Музеї. Маю- 
чи численні геніальні ідеї, 
легендарний науковець 
намагався добитися без-
провідної передачі елек-
троенергії. Відвідувачам 
Музею пропонується 
зазирнути до його лабо-
раторії та розкрити всі 
загадки стосовно спала-
ху світла. Котушка Тесли 
чекає на Вас! 

Історія електрифікації 
Львова з багатьма цікави-
ми оповідями розпо-
чинається з Крайової 
виставки, що відбу-
лася 1894 року. І тут 
теж на відвідувачів 
очікує цікавий екс-
понат — автентична 
лампа (лампа з та-
ємницею). Саме такі 
лампи використову-
вали в давнину для 
освітлення машинної 
зали львівської елек-
тростанції постійного 
струму. 

Перший електричний 
трамвай курсував вули-
цями Львова ще від трав-
ня 1894 року. Ви також 
можете взяти участь у 
творенні історично важ-
ливих подій. Для цього не 
потрібно шукати маши-
ну часу, аби повернути-
ся в минуле, а достатньо 
просто прийти до Музею 
і перетворити механічну 
енергію в електричну та 
самотужки запустити мі-
ніатюрний трамвай.

Чи маєте джакузі вдо-
ма? Так, це запитання 

стосується історії 
електрифікації, тому 
що ще в 30-х роках 
минулого століття у 
львівських газетах 
рекламували ванни з 
гейзером — прототи-
пи сучасного джаку-
зі. Цей побутовий ви-
нахід уже повноцінно 
існував, але  тісно 
був прив’язаний до 
електрики. 

Як відбуваєть-
ся трансформація 
високої напруги на 
звичайну побуто-
ву — відображено в 

експозиції ще однієї кім-
нати Музею. Також наші 
дослідники історії демон-
струють тут і практичний 
бік вироблення елек-
троенергії. Енергетику 
як галузь представлено 
зразками  трансформа-

торів, рубильників, за-
побіжників, лічильників 
тощо. Така ретроспекти-
ва еволюції електричного 
обладнання буде цікава 
багатьом відвідувачам, 
особливо професіоналам 
цієї галузі, що зможуть 
порівняти сучасність із 
минулим. Особливе міс-
це по центру кімнати зай- 
має інтерактивна мапа 
електрифікації регіону за 
періодами, аж до 1970-х 
років. Як хронологічно 
візуалізуються важливі 
історичні події можна по-
бачити тільки тут, у Музеї.

Цю експозицію по-
стійно доповнюватимуть, 
трансформовуватимуть 
нові ідеї, шукатимуть кон-
цепції та підходи для того, 
щоб відвідувачам було ці-
каво побувати в музеї не 
раз. Єдиним і незмінним 
залишається те, що двері 
Музею історії електрифі-
кації Львівщини — завжди 
відчинені для відвідувачів. 

Ірина ІЛІВ,  
фахівець зі зв’язків  

із громадськістю  
та пресою 

ПрАТ „Львівобленерго“
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ПРОСВІТА

ПОЛІТЕХНІКИ У БОРОТЬБІ  
      ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ

Хроніка подій  кінця 80-х — початку 90-х років
14 грудня минуло 30 років відтоді, як у 
Львівській політехніці було створено 
Товариство української мови імені Тараса 
Шевченка. Своїми спогадами про той 
незабутній час і участь політехніків у 
боротьбі за незалежну Українську державу 
ділиться  активіст „Просвіти“ і Народного 
руху, провідний спеціаліст ІНЕМ Володимир 
Яремко.

Товариство 
української 
мови 

1987 рік став пере-
ломним у новітній історії 
України. Горбачовська 
перебудова, хоч зовсім 
не мала того на меті, але 
створила умови для від-
родження національних 
рухів, які швидко поча-
ли розвиватися. Провід-
ну роль у цих процесах 
відігравали радянські 
політв’язні і дисиденти, 
поступово до них при-
єднувалися національно 
свідомі сили суспільства, 
вливалися широкі народні 
маси.

Влітку в Києві виник 
Український культуро-
логічний клуб (УКК), у 
жовтні у Львові з’явилось 
Товариство Лева (ТЛ), 
у листопаді Ірина Кали-
нець почала видавати 
нелегальний альманах 
„Євшан-зілля“ з худож-
нім оформленням Сте-
фанії Шабатури, 7 грудня 
Михайло Осадчий ство-
рив Українську асоціацію 
незалежної творчої інте-
лігенції (УАНТІ) і видав 
перше число журналу 
„Кафедра“. Наприкінці 
грудня відновила свою 
діяльність Українська гро-
мадська група сприяння 
виконанню Гельсинських 
угод (УГГ), заснована ще 

1976 року, і яка була, за 
висловом Олеся Шевчен-
ка, „чисельно невеликою 
групою готових до само-
пожертви правозахисни-
ків“. Активізувався рух 
за відновлення Україн-
ської греко–католицької 
і Української автокефаль-
ної православної цер-
ков (УГКЦ і УАПЦ). А вже 
влітку 1988 року у Львові 
народилося Товариство 
української мови (ТУМ). 

Якщо УКК і УАНТІ 
об’єднували творчу інте-
лігенцію, ТЛ було ство-
рено під крилом місько-
го комітету комсомолу, 
УГГ згодом стало Укра-
їнською Гельсинською 
спілкою (УГС), які апріорі 
не могли бути масови-
ми, то ТУМ так само, як і 
передвоєнна „Просвіта“, 
залучило до своїх лав ши-
рокі верстви населення 
незалежно від віку, статі, 
професійної орієнтації як 
на заході, так і на сході, 
півночі й півдні України.

Як згадує ініціатор 
створення ТУМ, випуск- 
ник Львівської політехні-
ки Ігор Мельник, поштов-
хом до його створення 
була публікація дирек-
тора Інституту мовоз-
навства АН УРСР Віталія 
Русанівського взимку 
1988 року в газеті „Лі-
тературна Україна“ з 
пропозицією створити  

товариство шанувальни-
ків української мови. Цю 
ініціативу відразу підтри-
мали у Львові, залучили 
до організаційної роботи 
під дахом Львівського від-
ділення Фонду культури 
Емануїла Миська, Рос-
тислава Братуня та інших 
авторитетних людей, на-
писали проект статуту 
організації і скликали на 
13 червня установчі збо-
ри, що мали відбутися в 
Палаці культури будівель-
ників на вул. Стефаника. 
Але секретар Львівсько-
го міськкому КПУ Адам 
Мартинюк наказав за-
чинити вхідну браму і не 
впускати туди людей. Тоді 
на заклик Івана Макара 
(пізніше — депутата Вер-
ховної Ради УРСР) гро-
мада перемістилась до 
пам’ятника Івану Франко-
ві, де й відбувся перший 
стихійний мітинг і прого-
лошення створення Това-
риства рідної мови.

За тиждень зібрання 
вже відбулося легаль-
но в тому ж приміщенні. 
Там було обрано керівні 
органи: головою Товари-
ства обрали письменни-
ка Романа Іваничука, за-
ступниками — Михайла 
Косіва та Ігоря Мельника, 
секретарем — наукового 
працівника ФМІ АН УРСР 
Юрія Зиму, головою реві-
зійної комісії — науково-

го працівника Інституту 
суспільних наук АН УРСР 
Всеволода Іськіва. До 
складу обласної ради 
ТУМ обрали двох полі-
техніків — Ігоря Кархута 
й Олександру Захарків, 
які почали готувати ґрунт 
для створення Товари-
ства у Львівській політех-
ніці. Так невдовзі в інсти-
туті виникла ініціативна 
група, яка напрацювала 
нормативні документи і 
скликала установчі збо-
ри, що відбулися 14 груд-
ня в 210 аудиторії голов-
ного корпусу.

Головою Товариства 
збори обрали доцента 
Олега Гриніва. До скла-
ду обраної ради увійшли 
(називаю за алфавітом): 
Ярослава Величко (ре-
дакція), Олексій Воли-
нець (клуб художньої 
самодіяльності), Ігор 
Кархут (ІБФ), Володимир 
Королишин (ФЕФ), Воло-
димира Кизима (підготов-
че відділення), Микола 
Кукляк (МТФ), Мирослав 
Ненека (ЕМФ), Микола 
Обідняк (СПКБ), Любомир 
Петренко (студент ЕМФ), 
Ірина Смогоржевська 
(НТБ), Богдан Стадник 
(ФА), Орест Чабан (ЕЕФ), 
Ярослав Швець (АРФ), 
Василь Шевчук (ФТОР), 
Євген Шморгун (ФА). Піз- 
ніше з цього складу ви-
були Кизима й Петренко 
і замість них кооптовані 
Тарас Салига (кафедра 
української мови) й Орест 
Кунтий (ХТФ). 

17 грудня 1988 року 
в Києві засідав установ-
чий комітет, а 11–12 лю-
того 1989 року відбулась 
Всеукраїнська установча 
конференція Товариства 
української мови імені  
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ПРОСВІТА

Т. Шевченка. Головою 
Товариства обрали поета 
Дмитра Павличка.

Народний рух 
України за 
перебудову

1988 року обговорю-
вали також ідею ство-
рення громадсько-по-
літичної організації на 
зразок польської „Солі-
дарності“. Пропонували 
назви: Демократичний 
(або Народний) фронт, 
але на одному з фіналь-
них засідань у Спілці 
письменників УРСР про-
ти таких назв заперечив 
Володимир Яворівський, 
мовляв: якщо в Україні 
буде якийсь „фронт“, то 
згодом „він поділиться 
на 1-ий, 2-ий, 3-ій, 4-ий 
і тоді Москва введе в 
Україну 1-ий, 2-ий і 3-ій 
Білоруський, Ленінград-
ський і Сталінградський 
фронти“. Тому нову орга-
нізацію вирішили назвати 
„Народний рух України за 
перебудову“.

16 лютого 1989 року 
в газеті „Літературна 
Україна“ надруковано 
Програму і Статут На-
родного руху, почалось 
їх обговорення в засобах 
масової інформації та 
в трудових колективах. 
Неформально осередок 
НРУ в ЛПІ вже діяв із кін-
ця лютого під прикриттям 
ТУМ. Політехніки-рухівці 
обговорювали і подава-
ли пропозиції до проекту 
Закону про мови в УРСР, 
аналізували стан мовної 
політики і висували вимо-
ги до адміністрації. А офі-
ційно наш осередок НРУ 
створено 5 травня. Тоді 
нас було лише 14 осіб. 

На установчу Крайо-
ву конференцію НРУ від 

Політехніки делегували 
Юрія Греська, Миросла-
ва Ненеку і Володимира 
Загайського. Конферен-
ція проходила 7 травня 
в Пороховій вежі, брав у 
ній участь також голова 
ТУМ ЛПІ Олег Гринів. До 
Крайової ради (так вона 
називалася, бо об’єд-
нувала представників 
не тільки Львівщини, а 
й Івано-Франківщини і 
Тернопільщини), було 
обрано Володимира За-
гайського, а згодом ко-
оптовано Олега Гриніва 
і Юрія Добуша з ОКБ. 
Після цього у підрозді-
лах ЛПІ було створено й 
легалізовано осередки, 
які разом із ТУМ і Сту-
дентським братством, а 
потім і з переобраними 
профспілковими коміте-
тами (працівників і сту-
дентів) виступали єдиним 
фронтом.

Незабутніми були дні 
роботи установчого з’їз-
ду Народного руху Укра-
їни в Києві, делегатами 
якого були політехніки 
Олег Гринів, Юрій Гресь-
ко та Андрій Тимчук. 

8 вересня 1989 року 
вранці разом із ними 
прибула до Києва вели-
чезна група підтримки, 
серед них із Львівської 
політехніки — старший 
науковий співробітник 
НДЛ-14 Володимир Цвір-
кун і я. Вишикувавшись у 
колону перед вокзалом, 
із кількома десятками 
українських національних 
прапорів пройшли вони 
вулицями до корпусу Ки-
ївського політехнічного 
інституту, де мав відбу-
ватися з’їзд. Таку мані-
фестацію кияни побачили 
вперше. 

Три дні, доки тривав 
з’їзд, площа перед кор-
пусом була заповнена 
людьми зі синьо-жовти-

ми прапорами, які розда-
вали національну симво-
ліку і самвидавну пресу. 
Підходило багато киян, 
особливо студентської 
молоді, до них у перервах 
між засіданнями виходи-
ли для спілкування деле-
гати з’їзду, письменники 
і митці, журналісти, гості 
з української діаспори. 
Досить несподіваною 
виявилась присутність і 
виступ на з’їзді секретаря 
ЦК КПУ з ідеології Лео- 
ніда Кравчука. Головою 
НРУ було обрано Івана 
Драча, головою секрета-
ріату — Михайла Гориня.

10 вересня, після за-
криття з’їзду, відбувся 
похід із національною 
символікою від КПІ до 
пам’ятника Тарасові 
Шевченку, де було прове-
дено мітинг. Як результат 
цих бурхливих подій —  
відставка 28 вересня 
1989 року першого сек- 
ретаря ЦК КПУ Володи-
мира Щербицького.

22 жовтня в Києві на 
площі біля Республікан-
ського стадіону відбувся 
мітинг, на якому обго-
ворювали виборчий за-
кон і проект закону про 
державний статус укра-

їнської мови. Над бага-
тотисячним зібранням 
майоріли синьо-жовті 
прапори, транспаран-
ти з вимогою реєстрації 
УАПЦ і УГКЦ, прийняття 
в Україні демократич-
ного виборчого закону і 
закону про мови (такі за-
кони було прийнято 27 і 
28 жовтня 1989 року).

30 листопада відбу-
лась установча конфе-
ренція об’єднання осе-
редків НРУ ЛПІ, на якій 
були присутні Ростислав 
Братунь, Орест Влох, 
Михайло Голубець, Сте-
пан Давимука, Любомир 
Сеник, від компартійних 
структур — Володимир 
Шевчук і Олександр Шла-
пак — від комсомолу. Го-
ловою нашої ради обрали 
Олега Гриніва, після чого 
він склав головування в 
ТУМ. Тоді конференція 
Товариства української 
мови обрала головою 
Євгена Шморгуна, а піс-
ля того, як він став депу-
татом Львівської міської 
Ради, ТУМ Політехніки 
очолила Христина Бурш-
тинська.

Володимир ЯРЕМКО 
Далі буде

ПОЛІТЕХНІКИ У БОРОТЬБІ  
      ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ

m Закінчення. Початок на 11 с.

SS Установчий з'їзд Народного руху України.  
Київ, 8 вересня 1989 р.
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КУЛЬТУРА 

ГОСТРІ ГРАФІЧНІ ЗАМАЛЬОВКИ  
З ЛИТВИ
Живопис, скульптура, графіка, мозаїка, малювання 
фресок, медальєрство, ілюстрування книг — Петрас 
Ряпшис настільки розмаїтий і талановитий, тож не 
дивно, що він завжди захоплював і надихав литовців. І 
хоч належить до старшої генерації митців (народився 
1940 року), творить образи, які через сучасний контекст 
дають розуміння дійсності. Побачити дещицю його робіт 
львів'яни та гості міста можуть у Музеї етнографії та 
художнього промислу на пр. Свободи, 15.

Петраса Ряпшиса називають лю-
диною епохи Відродження, у ство-
рених образах відчитують паралелі 
з Брейгелем-старшим і Босхом. Се-
ред найбільших і відомих творів — 
його фреска „Пори року“ на другому 
поверсі східного крила будівлі філо-
логічного факультету Вільнюського 
університету. А на Ратушній площі у 
Вільнюсі, де живе автор, приваблює 
око книжкова крамниця — вивіску й 
живописне панно в інтер’єрі ство-
рив Петрас Ряпшис.

Легка, не негативна іронія, 
зображення зі слів, написання їх по-
руч із об’єктами роботи — текст є 
прикрасою, він не завжди доповнює 
розуміння образу — такі особливос-
ті його графічності. Значне місце у 
творчості майстра (у Литві його на-
городжено найвищими відзнаками) 
займають графічні замальовки істо-
ричного Вільнюса. Графіка Петра-
са, вважають мистецтвознавці, „як 
двері, які ведуть до місць, населе-
них цікавими людьми і заповнених 
цікавими речами“. У ній відчутно, що 
автор формувався як митець у 60-х 
роках минулого століття, коли роз-
вивався театр абсурду. Персонажі 
замальовок видаються дивними у 
своїх взаємодіях, формах, у обра-

зах особистий, історичний час зли-
вається з внутрішнім часом твору.

Експозиція, представлена у Му-
зеї етнографії та художнього про-
мислу, є невеличкою, проте еле-
гантною та цілісною, такою, що пе-
редає філософію мудрості автора. 
Мистецтвознавець Роман Яців на її 
відкритті зауважив:

— Твори представлено фрагмен-
тарно, хоч Ряпшис є багатоформат-
ною особистістю. У його творчості 
— точки дотичності до інтелектуаль-
ного й естетичного спротиву тоталі-
тарному режимові. В українському 
мистецтві подібне спостерігаємо в 
русі шестидесятників. Я мав змогу 
працювати з альбомами Ряпшиса і 
був вражений, наскільки автор гли-
боко закорінений в етнічність. Він 
мислить гротескно, самоіронічно, 
дає візію життя ціннісно. Його твори 
можна співвідносити з неосимволіз-
мом, у них — виразне артикулювання 
своєї екзистенційності й громадян-
ської відваги. Велику увагу митець 
надає техніці, яка передає думки, 
котрі є гострими — гостро реагує на 
світ, який змінюється, і впливає на 
свідомість своїх громадян. У транс- 
формації мотивів простежується 
синкретичне мислення автора.

Куратор виставки 
художник Володимир 
Олещук розповів, що 
історія виставки триває 
два роки. До того була 
співпраця з митцями 
Польщі і виникло бажан-
ня долучити до неї ще й 
литовських митців. Ймо-
вірно, у майбутньому 
талант Петраса Рябши-
са буде розкрито більш 
всебічно.

Наталя ЯЦЕНКО

В Австрії 2019 рік проголоси-
ли Роком української куль-
тури — у п’яти містах країни 
організують низку куль-
турних заходів. Український 
інститут та безпосередньо 
наше посольство запланували 
участь України у фотовиставці 
FotoWien у березні, великий 
концерт української музики в 
зальцбурзькому „Моцартеу-
мі“, концерти „Дах Дотерс“ та 
„Даха Браха“ у Відні, Лінці та 
Інсбруку. Наприкінці травня 
організовуватимуть Дні укра-
їнського кіно та інші заходи у 
Відні.

Премію Кабінету Міністрів 
України ім. М. Рильського 
за 2018 рік присуджено Юлії 
Джугастрянській. Вона отри-
має її за літературний пере-
клад роману Ред’ярда Кіплінґа 
„Кім“. Цим твором Кіплінґ 
започаткував жанр авантюр-
ного шпигунського роману. 
Книга вийшла у видавництві 
„Навчальна книга-Богдан“.

Комітет з присудження Премії 
Кабінету Міністрів України 
ім. Лесі Українки за літера-
турно-мистецькі твори для 
дітей та юнацтва визначив 
лауреатів за 2018 рік. У но-
мінації „Літературні твори для 
дітей та юнацтва“ перемогу 
здобув Іван Андрусяк за книги 
для малят „Зайчикова книжеч-
ка“ та „Третій сніг“. У номінації 
„Художнє оформлення книжок 
для дітей та юнацтва“ лауреа-
том премії став Михайло Алек-
сандров за художнє оформ-
лення книги Сергія Товстенка 
„Ремонт летючих чудес“.

До Дня закоханих 13 і 14 люто-
го в Кінопалаці відбудеться 
показ короткометражних 
фільмів. 13 лютого о 19 та 
21 год. в Кінопалаці на Теат- 
ральній, 22 демонструвати-
муть короткометражки про 
почуття, що може звернути 
гори. Наступного дня, у день 
свята, покажуть „100 хвилин 
любові“ — зворушливі, добрі 
та смішні короткі історії про 
почуття, яке всі мріють знайти. 
Це будуть фільми, що отрима-
ли нагороди МКФ. У програмі 
— „Кохайтесь!“, „Любовна“, 
„Бог кохання“, „Паперовий 
роман“ та ін.

За матеріалами інформагенцій
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ЛАЙФХАКИ

КОЛИ СЕРЦЕ ВДАЄТЬСЯ ДО КРЕАТИВУ

До дня святого Валентина ставляться по-різному: хтось 
святкує, хтось критикує, хтось почувається особливо 
самотнім цього дня, але одна річ завжди незмінна: 
14 лютого власники квіткових крамниць, кав’ярень, 
ресторанів і кінотеатрів почуваються всемогутніми 
вершителями доль. Аби ви уникли довжелезних черг 
і шалено невиправданих цін пропонуємо вашій увазі 
варіанти нешаблонних подарунків.

Фотокартина або 
фотокнига

Кажуть, спогади — одне з най-
ціннішого, що є у людини. З кожним 
роком ми дедалі більше фотографу-
ємося, але дедалі рідше зберігаємо 
дорогі серцю моменти, покладаю-
чись на ґаджети, які насправді зов-
сім не застраховані від поломки. 
Перетворіть ваші спогади в оригі-
нальний елемент декору інтер’єру 
— фотокартину, або ж фотокнигу, 
яку ви у будь-який момент зможе-
те взяти до рук і ще раз пережити 
закарбовані на світлинах емоції, а у 
далекому майбутньому — показати 
своїм дітям.

Суперромантичне 
побачення

Романтична зустріч — „вічна 
класика“ в арсеналі закоханих. 
Однак, аби вам не дорікнули у ба-
нальності, доведеться увімкнути 
фантазію і приділити трохи часу 
для організування події. Якщо із 
цим є проблеми, на допомогу при-
ходять спеціальні організації (пере-
лік можна знайти в інтернеті), які 
влаштують для вашої половинки 
незабутню несподіванку. Оранже-
рея, бібліотека, кінотеатр, дах ба-
гатоповерхівки з красивим краєви-
дом, вагончик потяга, жива музика, 
фотограф та багато іншого — не че-
кайте банальної вечері в ресторані.

Коробка екзотичних 
фруктів

Цей гастрономічний експери-
мент не лише подарує новий досвід 
і незабутні спогади, а й перенесе 
вашу половинку до теплих тропіч-
них країв, подалі від холодної зими. 
Кумкват, лічі, мангостин, карамбо-
ла, черімойя, пітахайя, тамаринд — 
список далеко не повний. А ви ку-
штували ці незвичайні смаколики? 
В інтернеті такий „квиток у тропіки“ 
коштуватиме від 300 гривень.

Танцювальний 
майстер-клас

Танцювальний майстер-клас, 
наприклад, із сальси стане чудо-
вою фізичною та психологічною 
перевіркою на вміння взаємодіяти. 
Відкрию секрет: саме у парному 
танці можна насправді дізнатися, 
хто з вас „веде“ вашу пару в жит-
ті. Окрім цього, ви отримаєте море 
позитиву і більше впевненості на 
танцювальних майданчиках у май-
бутньому.

Стрибки на батуті
Усім відомо, що найбільш щи-

рими є діти. Пропонуємо вам пе-
ретворитися на них і від душі по-
стрибати на батутах. Не поспішай-
те критикувати ідею: стрибки на 
батуті — чудова зміна обстанов-

ки і спосіб відпочинку, особливо, 
якщо йдеться про сидячу роботу 
та напружену мозкову діяльність. 
Окрім цього, це чудова можли-
вість вивільнити негативні емоції, 
повеселитися, перевірити власну 
витривалість, а також покращити 
фізичний стан тіла. Тому мерщій 
шукайте координати батутного 
залу у Львові, хапайте за руку сво-
їх коханих і поринайте у дитинство!

Смаколики власноруч
Особливо приємно, коли готу-

ють чоловіки — недаремно ж саме 
їх вважають найкращими кухаря-
ми. Неважливо, що готувати — го-
ловне з любов’ю. Якщо ви на 100% 
переконані, що кухня — не ваше, 
спільний похід на кулінарний май-
стер-клас стане у нагоді, а для 
сміливих публікуємо простий і пе-
ревірений рецепт дуже смачного 
десерту. 

Для основи візьміть упаковку 
печива „до кави“, подрібніть його 
у крихту і змішайте із 200 г розто-
пленого масла. Візьміть форму для 
випікання (діаметром 20 см), пере-
кладіть отриману масу і сформуйте 
із неї дно з бортиками. Випікайте 
10 хв у духовці при температурі 
1800С. 200 мл вершків 33% жир-
ності підігрійте, не доводячи до 
кипіння. Зніміть з вогню і додайте 
2 плитки чорного шоколаду, пере-
мішайте до однорідності, додайте 
40 г вершкового масла, знову пе-
ремішайте. Отриманою масою за-
лийте випечену основу (витягати 
її з форми непотрібно). Як вистиг-
не — накрийте харчовою плівкою 
(вона не повинна дотулятись до 
шоколадної маси) і поставте у хо-
лодильник на ніч. Готовий десерт 
прикрасьте на ваш смак. Повірте, 
таку „валентинку“ складно забути!

Анастасія СТЕПАНЯК  
(МОЗГОВА)

ч. 3 [3043]
7 — 13 лютого 201914



У ФОКУСІ

зі сиротинця, яких взяли 
у сім’ю, провокуватимуть 
батьків своєю негативною 
поведінкою, аби довести, 
що ті їх не люблять; або 
ж ревнивий чоловік, який 
підсвідомо собі каже: „Я 
не вірю, що ти мене лю-
биш, тому стежитиму за 
тобою, аби довести, що 
маєш коханця“. 

Як позбутися цього? 
Вчитися любити себе, 
повірити, що єдиний, хто 
може мене найбільше 
любити (не враховуючи 
Бога), — я сам. 

Психотерапевт радить 
виконувати просту вправу: 
ставати перед дзеркалом і 
звертатися до себе: „Оль-
го (Миколо, Катерино), я 
дуже тебе люблю“, а також 
щодня писати собі кілька 
компліментів. Важливо 
саме писати, інакше мо-
зок цього не зареєструє.

Автономія і визнання. 
У ранньому віці настає та-
кий момент „я сам“. І бать-
кам важливо дозволити це. 
Скажімо, дитина починає 
ходити, а мама стає над 
нею напоготові підхопи-
ти. Невдовзі ця фізична 
поза стояння над дитиною 
в процесі її дорослішання 
переростає в психологіч-
ну. Гіперопіка позбавляє 
дитину самостійності, 
можливості навчитися са-
мотужки розв’язувати свої 
проблеми. 

Однак тут можлива і 
крайність — абсолютна 
байдужість до здобутків 
дитини. Натомість вона 

потребує самостійності і 
схвалення своїх вчинків. 
Це додає впевненості, 
дитина знає, що вона са-
мостійна, але за потреби 
може розраховувати на 
допомогу батьків. Як це 
робити, демонструє при-
клад тієї ж дитини, яка по-
чинає ходити: мама повин-
на сидіти на кріслі, не бігти 
підстраховувати малюка 
від падіння, але дивитися 
на нього, підбадьорювати, 
хвалити і бути напоготові 
допомогти у небезпеці. 

У дорослому віці люди-
на, яка свого часу отрима-
ла автономію і визнання, 
компетентна, спроможна 
приймати рішення, брати 
відповідальність і довіря-
ти іншим, покладатися на 
думку близьких. У проти-
лежному разі почувається 
соціальною сиротою, вва-
жає, що все робить погано. 
Попри велику самостій-
ність, не вміє покладатися 
на когось (такі люди — лі-
дери компаній, які знають: 
„Єдина людина, яка все 
робить найкраще, — це я“). 

Правила і межі. Змал-
ку треба встановлювати 

дитині межі, зважаючи на 
її інтереси, й неодмінно 
пояснювати це доступ-
ною їй мовою. Не можна 
дозволяти їй усе, що хоче, 
навіть у перші роки жит-
тя. Чому? Тому що треба 
навчити дитину обмежу-
ватися там, де їй може 
щось зашкодити. Коли не 
пояснюємо, чому того чи 
іншого не можна робити, 
а обмежуємося „бо я так 
сказав“, не даємо усві-

домлення, що таке пра-
вила, а лише вчимо, що є 
накази.

У дорослому віці люди, 
які знають правила і межі, 
дають іншим відчуття 
власних меж, уміють їх 
створювати і захищати, 
пояснювати свої дії, однак 
поводитимуться корек-
тно, толерантно до інших, 
до способу їхнього життя і 
помилок. Так само ці люди 
ставляться і до власних 
огріхів. 

Люди без правил і меж 
бурхливо реагують на за-
уваження, прохання щось 
виконати. Вони можуть 
триматися до останньо-
го, але коли їх зриває, то 
зриває повністю. Ті ж, кого 
виховували вкрай суворо, 
можуть встановлювати 
безглузді правила або 
ж поводитимуться дуже 
формально. Вони все ви-
конують за інструкцією, 
чого б це не стосувалося. 

Психотерапевт таким 
людям радить влаштову-
вати собі поведінкові екс-
перименти, вносити част-
ку хаосу у власне життя, 
там, де можна, робити 
трохи дурниць.

Висловлення емоцій. 
Важливо вміти висловлю-
вати власні емоції — від 
радості до гніву чи навіть 
до ненависті. Всі емоції 
однаково важливі, тому 
їх можна і треба вислов-
лювати всім. Дозволяй-
мо собі бути слабкими, 
відчувати сором або гнів, 
розпач, жаль, страх. Це 
нормально. Нормально, 
коли хлопчики плачуть, 
танцюють. Нормально, 
коли дівчатка зляться. 
Емоція — це фізіологія. 
Емоційна компетентність 
у дорослому віці допома-
гає розуміти свої потреби 
та відчуття. Її відсутність 
перетворює життя люди-
ни на внутрішню позу „я 
нікого не боюся, мене ні-
хто не залякає“, а згодом 

призводить до проблем із 
кишково-шлунковим трак-
том, дерматитів. Часто не-
вивільнені внутрішні емоції 
переходять у психосома-
тику або ж накопичуються 
і вибухають, а жертвами 
стають найближчі. Чоло-
віки з такими проблемами 
б’ють жінок, жінки стають 
неприступними або при-
ниження й образи сприй-
мають як норму. Пам’ятай-
мо, що емоції і поведінка 
— різні речі. Отож, треба 
злитися, а не придушувати 
свої почуття. 

Спонтанність і гра. 
Потреба дитини захо-
плюватися малими реча-
ми допомагає проявляти 
зацікавлення до світу, 
активно діяти. Граючись, 
дитина вчиться комуні-
кувати з іншими, дава-
ти раду з труднощами. 
Дорослі, які достатньо 

набавилися в дитинстві, 
мотивовані, мають актив-
ну життєву позицію, вмі-
ють будувати стосунки, 
можуть змінювати себе, 
а також творчо підходи-
ти до розв’язання різних 
проблем, жити тут і те-
пер. Хто не отримав цієї 
потреби, у дорослому віці 
не вміє відпочивати. 

Ірина МАРТИН

m Закінчення. Початок на 9 с.

НАЙПЕРШЕ — ПОЛЮБИТИ СЕБЕ!
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ВАРТО ЗНАТИ

ОЙ КОСИ, КОСИ ВИ МОЇ

Як ви обираєте шампунь? Страждаєте на випадіння 
волосся? Мрієте про пишну шевелюру? Марина Вацик 
— лікар-дерматолог, трихолог, знає про волосся все 
і радо ділиться своїм досвідом.

Хто такий 
трихолог?

— Трихолог — дер-
матолог, який лікує 
шкіру голови і воло-
сяний стрижень. Від 
70-х років ХХ століття 
цей напрям дермато-
логії відокремлюється 
у самостійну галузь. 
В Україні вже відбу-
ваються міжнародні 
конгреси з трихології, 
здійснюють пересад-
ку волосся, у Львові налічується до 
десятка спеціалістів. Професія — не 
проста, бо потребує знань з ендо-
кринології, загальної терапії та дер-
матології. За первинною спеціаліза-
цією я терапевт, на стежку трихології 
стала тоді, як сама мала проблеми 
з волоссям і шукала шляхи їх подо-
лання. 

На що потрібно 
звертати увагу?

— Багато людей живуть із себо-
реєю роками — свербіж голови, лу-
щення шкіри кричать про проблему. 
Слідкуйте за густиною волосся: чи 
не змінилася вона за останні місяці, 
роки, якщо змінилася — чи пов’язане 
це з роботою, харчуванням, режимом 
тощо. Стежте, скільки волосин випа-
дає щодня, але пам’ятайте: що довше 
волосся, то інтенсивнішим на вигляд 
є випадіння і навпаки, 150 волосин 
— допустима денна межа випадін-
ня. Порівнюйте густину на потилиці 
та лобно-тім’яній ділянці — має бути 
однакова. Якщо волосся випало різ-
ко, варто бити на сполох: це найбільш 
серйозний сигнал. Не менш складни-
ми є вогнищеві облисіння.

Мертва волосина випадає з бі-
лим фолікулом, якщо він чорний — 
випала передчасно, якщо фолікула 
немає — обламана, що свідчить про 
використання неякісної косметики 
(у кожному засобі для вирівнювання 
волосся є формальдегід, навіть якщо 

виробник цього не вка-
зує), пересушування та 
інші неправильні зов-
нішні дії.

Причини 
випадіння 
волосся?

— Усі зміни шкіри 
голови походять від 
захворювань внутріш-
ніх органів. Щорічне 
збільшення кількості 
пацієнтів пов’язую зі 

способом життя, наростанням стре-
су, зокрема синдромом хронічної 
втоми, харчуванням. Найчастіша 
причина — характерне для нашого 
регіону захворювання щитоподіб-
ної залози, хронічний латентний 
залізодефіцит, на який страждають 
зазвичай жінки (80%), окрім цього, 
захворювання яєчників, сифіліс та 
ін. Причиною дифузного випадіння 
також є довге перебування на ак-
тивному сонці: уф-промені мають 
руйнівну дію, тому після приїзду 
з моря виникає така проблема — 
рекомендую завжди прикривати 
голову на відпочинку. Через погод-
но-кліматичні умови нашого регіону 
90% населення страждає на дефіцит 
вітаміну D, який, до слова, нині від-
носять до гормонів, що також спри-
чиняє випадіння.

Чи можна зупинити 
процес?

— У жінок — так, у чоловіків — ні. 
Чоловіче облисіння — це, скоріше, 
ознака їхньої мужності, закладена 
генетично, а не хвороба. За потреби 
процес втрати волосся можна від-
термінувати на 10–15 років. Однак, 
якщо облисіння має вогнищевий 
характер, варто таки звернутися до 
спеціаліста — що швидше, то більше 
шансів отримати позитивний резуль-
тат. Шампуні від випадіння — міф, 
завдання шампуню — абсорбувати і 
вимити бруд. Важливо пам’ятати: не 

можна самостійно призначати собі 
лікування — це може робити лише 
спеціаліст: за останній тиждень у 
мене з’явилося троє нових пацієн-
ток, котрі, за рекомендацією блоге-
ра, „лікувалися“ одним і тим самим, 
непотрібним їм, препаратом.

Як доглядати коси?
— Мити голову варто за потре-

бою. Шампунь обираємо відповідно 
до типу шкіри голови. Продукти з 
мас-маркету зазвичай мають серед-
ній рівень PH, а тому не дуже ефек-
тивні. Професійні лінійки у цьому 
плані кращі, але призначати засоби 
має лікар, самостійний вибір може 
нашкодити. Обов’язково використо-
вуйте кондиціонери, маски тощо. 
Сушити волосся краще природним 
способом. Якщо електризується, 
застосовуйте антистатики. Велику 
кількість засобів використовувати 
не варто. 

Розчісувати волосся треба — що 
більше, то краще, навіть, якщо ви-
падає: подразнюючи сальні залози, 
ми стимулюємо їх працювати і ство-
рювати оболонку довкола волосини. 
Щіткою можна пошкодити стрижень, 
тому краще використовувати де-
рев’яні, керамічні, професійні ін-
струменти, і точно забути про ме-
талеві. Найважче у догляді пористе 
кучеряве волосся, оскільки більше 
схильне до випаровування води. 
Олійні засоби можна наносити на 
довжину, не на шкіру голови — це 
закупорює сальні залози і псує їхню 
роботу.

Пришвидшити ріст волосся мо-
жуть розчісування, домашній або 
професійний пілінг шкіри голови раз 
на місяць, корекція дефіциту вітамі-
нів й гормонів (за рекомендацією 
лікаря), правильне харчування, до-
брий сон (від 22 до 6), корекція маси 
тіла, фізичні навантаження, вживан-
ня води (30% від маси тіла). Важли-
во пам’ятати: середньостатистична 
довжина волосини — 50–80 см, тер-
мін життя — 3–5 років, у декого він 
подовжений, тому волосся може ви-
рости до пояса, сідниць тощо. Дов-
жина і густота волосся закладені 
генетикою, змінити яку неможливо.

Анастасія СТЕПАНЯК  
(МОЗГОВА)
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

НА ЛЬВІВЩИНІ ВИЗНАЧАТЬ ДЕСЯТКУ 
НАЙКРАЩИХ СТУДЕНТІВ-СПОРТСМЕНІВ
Львівське обласне відділення КФВС МОН ініціювало 
конкурс BoberskyyTOP. Участь у ньому беруть 13 вишів 
Львівщини. Підтримати політехніків можна через 
голосування в мережі.

„Робоча назва проекту — 
BoberskyyTOP. Адже Іван Бобер-
ський здавна вважається батьком 
українського спорту, він — голова 
українського гімнастичного товари-
ства „Сокіл“ та організатор першого 
українського „Спортового кружка 
гри ніжної пилки“, — пояснює ініціа- 
тор проекту, начальник Львівсько-
го обласного відділення Комітету з 
фізичного виховання та спорту МОН 
України Анатолій Ігнатович.

На першому етапі проекту 
експерти з кожного університет-
ського спортивного середовища 
Львівщини запропонують сво-
їх номінантів. На другому ета-
пі вони визначать 5 найкращих 
спортсменів. Ще п’ятірку буде 
обрано шляхом онлайн-голо-
сування в Instagram на сторінці  
@lvivsportua, де підтримати своїх 
спортсменів зможуть усі охочі, як 
студенти, так і викладачі.

Львівська політехніка вже визна-
чила четвірку найкращих спортсме-
нів, які змагатимуться за перемогу в 
новоствореному рейтингу. Тож уже 
віднині ви можете голосувати за 
Ірину Бубняк — легка атлетика, чем-
піонат Європи м. Тілбург (Нідерлан-
ди), естафета мікст, 5 місце; Олега 
Легендзевича — футзал, чемпіонат 
світу серед студентів м. Алма-Ата 
(Казахстан), 3 місце; Романа Синей-
ка — армспорт, чемпіонат Європи 
серед юніорів (Болгарія), 2 місце; 
Антона Бірука — пауерліфтинг, чем-
піонат світу серед юніорів (Канада), 
1 місце, чемпіонат Європи серед 
юніорів (Литва), 1 місце, встановив 
рекорд світу в сумі триборства.

Н. Я.

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ? ЦЕ ПРОСТО!

І не треба чекати понеділка чи нового року, достатньо 
почати жити за трохи іншими правилами, орієнтуючись 
на стандарти бадьорості й енергійності. Про те, що, 
ймовірно, знаємо, та не робимо, розповів аюрведичний 
фітотерапевт Тарас Зінько.

— Глибшими психоматичними 
причинами хворіб є відсутність лю-
бовного служіння ближнім і Богу, що 
мало б виявлятися у благодійності, 
та праця, яка не відповідає нашій 
природі (згадаймо необхідність 
„сродної праці“ в Сковороди). Тому 
дуже важливо щиро дбати про ін-
ших і займатися тим, до чого маємо 
схильності, чого прагне душа.

Якщо ж говорити про причини 
захворювань, що пов’язані з нашим 
щоденним способом поведінки, то 
серед них є психологічні — маємо 
неправильну мотивацію і хронічний 
стрес, а також ті, що стосуються на-
ших звичок — харчування, пиття, 
сон.

Чи питав хоч котрийсь лікар у вас 
про те, як спите і коли саме лягаєте 
спати? Навряд, а від повноцінного 
сну дуже залежить наше самопочут-
тя і навіть вага. Сон підпорядкований 
циркадним ритмам. Скажімо, від 21-ї 
години виробляється мелатонін, гор-
мон повного відновлення організму, 

перший його пік припадає на 23.00. А 
з опівночі до першої години ночі спа-
люється жир, бо активним стає ще 
один гормон регенерації організму 
й також росту — соматотропін. До 
речі, щоби позбутися жирових запа-
сів і швидко наростити м'язи, синте-
тичний соматропін часто використо-
вують спортсмени. Від кількості ме-
латоніну дуже залежить кількість 
серотоніну, тож якщо ви лягли пізні-
ше 23-ї, прокинутися наступного дня 
щасливим буде важко. І знайте, що 
період природного прокидання при-
падає на 6.30–7.30 ранку.

Щодо сприятливих періодів для 
травлення й продуктивності мозку, 
то проміжок між 10 і 12 годиною є 
для них найліпшим, а ось для фізич-
ної активності — 14.30–18.30 — тоді 
тіло найбільш гнучке і кров рідка. 
Між іншим, розрідженню крові до-
помагають гаряча вода й гарячий 
душ. А ще — достатнє пиття чистої 
води. Пити її слід по 100–150 мл 
щогодини, а не велику кількість за 

раз — інакше не напоїте організм, а 
дасте зайве навантаження на серце 
й нирки. Скільки ж пити води, можна 
розрахувати, виходячи з вашої маси 
тіла — 25–35 мл на кг.

Щоби не мати гастриту, який те-
пер лікарі називають синдромом не-
правильної харчової поведінки, по-
трібно достатньо жувати й не пити 
натще холодної води (від неї м’язи 
шлунка рефлекторно спазмують). 
Сорок разів пережовувати шматок, 
який поклали в рот, може, і нере-
ально, але подрібнювати його слід 
доти, доки рефлекторно не відбу-
деться ковтання. Їжа має бути сві-
жа, корисна і її, згідно з науковими 
дослідженнями, не варто боятися за-
пивати. Одна третя порції спожитого 
має становити тверда їжа, ще одна 
третя — рідина, решта — порожній 
простір, адже відчуття ситості настає 
не відразу. Фрукти бажано їсти зран-
ку, а опісля них — повільні вуглево-
ди, як-ось сплющене зерно.

Брак енергії, особливо після 16.00 
може бути, якщо велика (більше 5 го-
дин) перерва в їжі, негаразди з мета-
болізмом, печінкою, підшлунковою, 
гормонами. Швидка допомога в та-
кому випадку — з’їсти щось солодке, 
а опісля — більш ґрунтовне.

 
Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально: 
3. Житлове приміщення, призначене для тимча-
сового користування. 5. Тканина з діагональним 
переплетенням ниток, яку використовують пе-
реважно на підкладку. 9. Велика кредитно-фі-
нансова установа. 10. Найбільший за розмірами 
і найнижчий за звучанням струнний смичковий 
музичний інструмент. 11. Планета Сонячної сис-
теми. 12. Чоловік з чорним волоссям. 14. Розділ 
фізики, що вивчає світло. 15. Титул правлячої 
особи, монарха в Індії. 18. Кровоносна судина, 
яка розносить кров від серця до всіх органів 
тіла. 20. Перерва між діями вистави. 22. Рішу-
че заперечення проти чогось, категорична за-
ява про незгоду з чимось. 23. Зародок тварини 
і людини. 27. Президент Франції від 2007 до 
2012 року. 29. Офіційний документ, що містить 
розпорядження певної особи щодо її майна на 
випадок смерті. 32. Член дитячої організації, 
яка існує в багатьох країнах і займається по-
зашкільним вихованням. 35. Дванадцять сузір’їв, 
через які пролягає річний шлях видимого руху 
Сонця. 37. Лінія, що окреслює форму предмета; 
обрис. 38. Дерево, дуже популярний на Україні 
медонос. 39. Перевірка професійної придат-
ності. 40. Паралелограм з рівними сторонами 
і непрямими кутами. 41. Корона східних царів. 
42. Порода собак, що мають короткі криві ноги 
і довгий тулуб.

Вертикально:
1. Будь-який матеріал, спресований у формі плит-
ки, цеглинки. 2. Вид стільця зі спинкою, іноді ще й 
з ручками для опертя ліктів. 3. Торговець старими і 
рідкісними книжками. 4. Вид кінного спорту, що по-
лягає у подоланні штучних і природних перешкод. 
5. День тижня. 6. Розділ фізики, який вивчає звукові 
явища. 7. Вогнище, багаття у гуцулів. 8. Клаптик тка-
нини, яким зашивають дірки в одязі. 13. Людина, що 
страждає глибокою формою розумової відсталості. 
16. Науково обґрунтоване припущення для пояснення 
якогось явища; здогад. 17. Закритий шкільний зак- 
лад, у якому учні навчаються та живуть. 18. Один 
із мушкетерів А. Дюма. 19. Довга балка з крутими 
схилами. 20. Майстер своєї справи. 21. Видатні при-

родні здібності людини. 24. Нота. 25. Французький 
кіноактор, який зіграв роль високого блондина в чор-
ному черевику. 26. Чарівна країна в казковій повісті 
Л. Ф. Баума. 28. Кінь Дон Кіхота. 30. Яма для гашення 
вапна. 31. Королівський блазень, з черепом котрого 
Гамлет розмовляв на цвинтарі. 32. Давньогрецька 
богиня Місяця. 33. Музична п’єса для трьох виконав-
ців. 34. Старовинний духовий музично-сигнальний 
інструмент; горн. 36. Пристрій у духових музичних 
інструментах, що відкриває або закриває отвір для 
зміни висоти звуків. 37. Пластина з важільцем, якою 
зачиняють і відчиняють двері.

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 37

38 39 40

41 42

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 2
Горизонтально: 1. Репертуар. 6. Рефері. 7. Гамбіт. 
11. Маркіз. 13. Клопіт. 15. Сап. 18. Турне. 19. Удова. 
20. Скат. 21. Цеце. 22. Компромат. 24. Алі. 25. Орт. 
27. Аменхотеп. 31. Ринг. 32. Каїн. 33. Курси. 34. Оскар. 
36. Нік. 38. Візаві. 39. Зигзаг. 42. Версія. 43. Аромат. 
44. Пріоритет.
Вертикально: 2. Парі. 3. Урал. 4. Беркут. 5. Пірога. 
8. Баштан. 9. Ефа. 10. Гітлер. 12. Зерно. 13. Крона. 14. Ак-
селерат. 15. Серпантин. 16. Пуголовок. 17. Псевдонім. 
22. КІА. 23. Топ. 26. Аналіз. 28. Марті. 29. Ескіз. 30. Ват-
ман. 33. Кратер. 35. Реглан. 37. Ідо. 40. Пірі. 41. Брат.
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ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними до-
кументи, які видав На-
ціональний університет 
„Львівська політехніка“: 

диплом спеціаліста ВК 
№ 45934554 на ім’я: Рачин-
ський Віталій Андрійович;
студентський квиток 
№ 12247374 на ім’я: Матвіїв 
Віталій Зеновійович.
Вважати недійсним диплом 
спеціаліста ИВ-І № 203068, 
який видав Львівський полі-
технічний інститут у 1981 р. 
на ім’я: Лясковський Олег 
Йосифович.

НАШ КАЛЕНДАР
Пам’ятні дати
7.02.1804 — народився Микола Маркевич, 
український історик, письменник, етнограф.
7.02.1942 — відбувся І  Собор єпископів 
УАПЦ у Пінську, який започаткував відро-
дження УАПЦ на українських землях.
8.02.1106 — князь Володимир Мономах 
уклав перший дидактично-художнiй твір 
княжої Руси-України „Повчання“.
8.02.1822 — народився Опанас Маркович, 
український фольклорист i етнограф, член 
Кирило-Мефодіївського братства.
8.02.1918 — росiйськi війська під коман-
дуванням М.  Муравйова окупували Київ. 
Унаслідок більшовицьких погромів та ма-

сових розстрiлiв загинуло близько 5000 
українців.
9.02.1937 — помер український письмен-
ник Юлiян Опiльський (справжнє прізвище 
Юрій Рудницький).
10.02.1896 — народився Василь Вишиваний 
(справжнє прізвище Вільгельм фон Габ-
сбурґ), український поет, який загинув у 
сталінському ГУЛАГу.
10.02.1900 — створено першу в Україні полі-
тичну партію — Революційну українську партію 
(РУП), засновником якої був М. Міхновський.
12.02.1871 — народився Лесь Мартович, укра-
їнський письменник i громадський дiяч.
12.02.1907 — народився Володимир Стер-
нюк, архієпископ УГКЦ.
12.02.1924 — поляки замордували Ольгу 
Басараб, члена УВО.
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