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ВАША ДУМКА

ЯК РЕАЛІЗОВУЄТЕСЯ ПОЗА НАВЧАННЯМ В УНІВЕРСИТЕТІ?

Юрій Абрамів, студент третього курсу Інституту економіки і 
менеджменту:

„Хочу танцювати професійно“
Щодня після пар ходжу в клуб „Естет“, де професійно займаюся спортивними баль-
ними танцями. Найбільше приваблює латино-американська програма. Займався 

танцями ще з шести років у Лапаївській школі, перед вступом у Політехніку була 
перерва, а вступив — продовжив. Крім цього, я закінчив музичну школу — вивчав гру 

на скрипці. Але тепер мене більше цікавлять танці. Якби займався в Політехніці, то це 
було б як хобі, а я хочу танцювати професійно. Можливо, займався би спортом, бо умови для 

занять ним в університеті є, та спорткомплекс розташований далеко від мого навчального корпусу — незручно.

Мар'яна-Ірина Фельдман, студентка першого курсу Інституту 
архітектури:

„Танцюю і співаю ще й поза університетом“
Оскільки у Львівській політехніці є достатньо різних колективів художньої само-
діяльності, вона, вважаю, є місцем розвитку для кожного. Співати люблю з ди-

тинства, малою грала на скрипці й фортепіано, відвідувала чотири хори. З п’ятого 
класу співала в ансамблі „Мрія“. Це було добре для отримання досвіду й розширен-

ня кола знайомств. Тому, коли вступила до університету, відразу обрала „Сузір'я“ в 
Народному домі „Просвіта“. Однак моя творча діяльність цим не обмежується — відвідую 

ще й поза університетом різні колективи. Так разом із театром циганських танців „Шатриця“ виступаю на 
корпоративах, днях народження, весіллях. Крім цього, організувала молодіжний хор у церкві біля свого дому.

Софія Бліхар, студентка другого курсу Інституту комп'ютерних наук та 
інформаційних технологій:

„Про заходи студенти мало поінформовані“
У Політехніці великий вибір творчих колективів, на всяк смак. Я ж люблю спі-
вати, тому ще з першого курсу співаю в ансамблі, де й мої друзі. У нашому уні-
верситеті відбувається багато різних культурних заходів, про які інколи студенти 
можуть і не знати — треба більше про них інформувати, зокрема через соцмережі. 
Пограти на гітарі й поспівати для друзів можу і на акустичних вечорах, які організовує 
ГО „Територія ініціативної молоді“, в котрій я є головою планово-креативного відділу. У 
цій організації я беру участь у різних цікавих проектах, деколи волонтерю.

Опитувала Наталя ЯЦЕНКО

Андрій Заріцький, студент другого курсу Інституту телекомунікацій, 
радіоелектроніки та електронної техніки:

„Співаю у двох колективах“
Я реалізовуюся творчо у двох колективах — співаю в народній хоровій капелі 
студентів „Гаудеамус“ і в ансамблі естрадної пісні „Сузір'я“. У школі грав на 
акордеоні, а в університеті зацікавився одразу двома вокальними колективами. 
Зрештою, в обох — дружня атмосфера, і мені цікаво поєднувати різні репертуари 
й різні стилі виконання — із задоволенням виконую й народні пісні, і більш академічні, 
духовні. У капелу я потрапив, заповнивши анкету першокурсника, а до ансамблю записався сам. Мені все 
подобається, єдине, що інколи трохи бракує часу.
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NOTA BENE!

ВИЗНАННЯ ВІД СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА

Голова Світової федерації українських жіночих 
організацій (СФУЖО) Анна Кісіль із Торонто (Канада), 
випускниця Львівської політехніки, зустрілася з 
ректором університету Юрієм Бобалом і подарувала 
йому подяку та іменну булаву, виконану в косівській 
кераміці. 

Основна мета візиту — подя-
кувати очільникові Політехніки 
за сприяння співпраці, зокрема 
спільне проведення масових за-

ходів світового українства. Гостя 
наголосила, що цю співпрацю 
надзвичайно цінує президент Сві-
тового конгресу українців Павло 

Ґрод і його екс-очільник Євген 
Чолій. 

— Ця нагорода (подяка і булава —  
ред.) надзвичайно важлива для 
Львівської політехніки як визнання 
світового українства жінок такої 
важливої для України співпраці. 
Пригадую, майстер, який виготов-
ляє булави, Р. Власідзе дуже гарно 
сказав: булава — це не зброя, а ду-
ховна сила українського народу, — 
зауважив Юрій Ярославович.

Гостю супроводжувала очіль-
ниця МІОК Ірина Ключковська. Ці 
дві інституції — МІОК і СВУЖО — у 
вересні організують у Львові форум 
„Українка у світі“, на який запро-
сять впливових і знаних українок.

— Це буде перший великий фо-
рум. На стратегічній сесії у Києві ми 
вже погодили його заходи, а також 
основні питання конференції, яку 
проведемо після форуму, у жовтні. 
Сподіваємося на приїзд впливових 
людей, — поділилася планами пані 
Ключковська. 

Ірина МАРТИН

У ФОКУСІ — АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

8 лютого ректор університету професор Юрій Бобало 
прийняв діловий візит делегації Вроцлавської 
політехніки. Львівська політехніка не лише 
продовжуватиме, а й поглиблюватиме співпрацю із 
Вроцлавським політехнічним університетом.

З польського боку в перегово-
рах взяли участь керівник депар-
таменту управління соціальними 
об’єктами Казімєж Пабісяк та ди-
ректор відділу управління про-
ектами Вроцлавської політехніки 
— відділу, який консультує, орга-
нізовує, моніторить і супроводжує 
всі наукові, освітні, інноваційні та 
інвестиційні проекти університету, 
Юстина Сташак.

Окрім ректора Львівської полі-
техніки, делегацію приймали про-
ректор Олег Матвійків та завідувач 
кафедри систем автоматизованого 
проектування (ІКНІ) Михайло Лобур.

Основною метою візиту ста-
ло обговорення поточного стану 

співпраці між університетами, 
її дальше поглиблення. Зокрема 
йшлося про три основні напрями 
кооперації: організування літньої 
практики студентів Львівської по-
літехніки на підприємствах Вроц- 
лава в рамках ініціативи Дорт-
мундсько-Вроцлавсько-Львівської 
фундації ім. Святої Ядвіги; поси-
лення взаємних обмінів студента-
ми й організування візитів профе-
сорсько-викладацького складу в 
рамках польських та європейських 
програм академічної мобільності; 
поширення досвіду Вроцлавської 
політехніки щодо організування 
проектної діяльності університету 
та перспективи залучення проект- 

них коштів до Львівської політех-
ніки.

— Співпраця між нашими уні-
верситетами вже традиційно є теп- 
ла й тривала. Ми зажди підтри-
мували дружні відносини, як між 
керівництвом (на рівні ректорів), 
так і між окремими кафедрами. 
У нас багато спільних конферен-
цій, освітніх і наукових проектів. 
Обидва університети цінують таку 
співпрацю і прагнуть її розшири-
ти, оскільки реальний потенціал 
наших відносин ще повністю не 
розкрито. Тому такі зустрічі, коли 
ми можемо обмінятися пропози-
ціями та ідеями, як розвивати та 
поглиблювати нашу кооперацію, є 
дуже корисні й важливі. Сьогод-
нішня зустріч продемонструвала, 
що Львівська політехніка готова до 
реалізування планів на 2019 рік, — 
коментує подію проректор Олег 
Матвійків.

Анастасія СТЕПАНЯК  
(МОЗГОВА)
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СТУДІЇ

ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ГОТУЄ МАЙБУТНІХ 
УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ „УКРАЇНА-НОРВЕГІЯ“

В Інституті адміністрування та післядипломної освіти 
вручили свідоцтва про підвищення кваліфікації за 
навчальною програмою „Англійська мова для ІТ“.

До складу пілотної групи слу-
хачів курсів увійшло 13 учасників 
— колишніх військових, учасників 
АТО, ООС та їхніх родин, які ма-
ють статус безробітних. Навчання 
тривало три місяці (400 годин), 
групу сформував та скерував до 
ІАПО Львівський обласний центр 
зайнятості. Співпраця відбуваєть-
ся у рамках розгалуження проек-
ту „Україна-Норвегія“, який має 
на меті перепідготовку і соціальну 
адаптацію військовослужбовців та 
членів їхніх родин в Україні, і три-
ває в Політехніці вже п’ятий рік. 

За словами декана післядип- 
ломної освіти Мар’яни Захарчук, 
випускники програми „Інформа-
ційні технології та англійська мова“, 
яка традиційно відбувається у рам-
ках „Україна-Норвегія“, запевняли, 
що у часі навчання потребували 
більшої кількості годин для вивчен-
ня англійської.

— Англійська — мова програ-
мування, тому без неї оволодіння 
ІТ-спеціальностями є неможливе. 
На „Україна-Норвегія“ відбір про-
ходить за рівнем знання мови та 
базовим володінням комп’ютера. 
Слухачі „Англійська мова для ІТ“ 
мають підвищені шанси потрапити 
на програму „Інформаційні техно-
логії та англійська мова“. Тож тепер 
у цій програмі вивченню англійської 
буде приділено менше уваги — ос-

новний акцент здійснюватиметься 
саме на ІТ-дисциплінах, оскільки 
англійську вже вивчали окремим 
курсом. Попередні чотири роки 
програму було поділено 50:50. Для 
майбутньої ІТ-галузі добре мати рі-
вень В1-В2 — намагаємося вивести 
слухачів на середній рівень, — роз-
повідає Мар’яна Захарчук.

Фактично, результатом спів- 
праці ІАПО та ЛОЦЗ є підготовка 
охочих до участі у проекті „Украї-
на-Норвегія“.

Для учасників курс „Англійська 
мова для ІТ“ — безоплатний, його 
фінансує уряд України за посеред-
ництва центру зайнятості. У квіт-
ні-травні набиратимуть нову гру-
пу. Основна вимога до учасника 
— бути безробітним і знати англій-
ську, бодай на мінімальному рівні, 
однак Мар’яна Захарчук наголо-
шує, що Політехніка намагається не 
відмовляти нікому з охочих. Сергій 
Нагай — яскравий доказ цього: чо-
ловік ніколи не вивчав англійської, 
але бажання взяти участь у про-
екті „Україна-Норвегія“ виявилося 
сильнішим за незнання:

— Я колишній військовослуж-
бовець — демобілізували мене 
минулого року, тому одразу став 
на облік у центрі зайнятості. Коли 
дізнався, що для участі в проекті 
потрібне знання англійської, по-
чав шукати якісь курси, бо у школі 

вчив французьку. Невдовзі мені за-
телефонували з центру зайнятос- 
ті й запропонували цей курс. На 
заняття ходив постійно, адже мова 
мені дуже потрібна: хочу знайти 
роботу в галузі ІТ, а які б вакансії я 
не дивився — усюди вимагають се-
редній рівень англійської. Дуже за-
доволений курсом, але хотілося б,  
щоб він тривав довше. Однознач-
но планую продовжити вивчення 
мови — дуже хочу пройти відбір 
на „Україна-Норвегія“, окрім цьо-
го, вже подав документи на British 
Council. Далі можна буде шукати 
роботу, — розповідає випускник.

Наталія Кінь, заступниця на-
чальника відділу організації про-
фесійного навчання ЛОЦЗ ділиться 
острахами, які пов’язані з організа-
цією курсу:

— Ми намарно переживали, чи 
учасники АТО адаптуються до нав-
чання — вони чудово впоралися. 
Щобільше, у демобілізованих, які 
навчаються, краще відбувається 
соціальна адаптація — вони постій-
но перебувають у суспільстві, чи-
мось зайняті, тож просто не мають 
часу на негативні думки і спогади.

Мар’яна Захарчук також добре 
відгукується про студентів:

— Усі випускники дуже пози-
тивні, незважаючи на те, що вони 
пройшли війну. Також це люди, які 
прагнуть змінити своє життя на 
краще. Вони розуміють, що у про-
фесійному полі мало зможуть за-
стосувати навички й досвід, здобуті 
на військовій службі та на війні (не 
йдеться про психологічний та соці-
альний досвід). Відчувається вели-

ка повага до того, що вони 
хочуть здобути нові про-
фесійні знання. Більшість 
з них поглинають нову ін-
формацію, мов губки.

Наприкінці курсу учас-
ники пройшли спеціальні 
тести, результати яких ви-
рішать долю їхньої участі 
у програмі „Інформаційні 
технології та англійська 
мова“, що стартуватиме у 
середині-кінці лютого, тож 
наразі випускники очіку-
ють на вердикт.

Анастасія СТЕПАНЯК | С
ві

тл
ин

а 
Ан

ас
та

сі
ї М

оз
го

во
ї

ч. 4 [3044]
14 — 20 лютого 20194



СТУДІЇ

CREATIVE SPARK: ПРО СТАРТАПИ, 
БІЗНЕС І ДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ

Упродовж трьох днів, 8–10 лютого, у Tech StartUp School 
Львівської політехніки тривали зустрічі в межах проекту 
Creative Spark. Партнер програми — Кінгстонський університет 
(Лондон).

Майже два десятки 
спікерів із різних галузей 
зустрілися, щоб подиску-
тувати про головні важелі 
активізації підприємниць-
кої та інноваційної діяль-
ності. Викладачі британ-
ського університету про-
читали для стартаперів і 
підприємців низку лекцій. 
Зокрема це стосувало-
ся способів пошуку пер-
спективних ідей, методів 
дослідження ринку та ін-
струментарію для аналі-
зу поведінки потенційних 
споживачів і підходів до 
побудови бізнес-моделі 
стартапів.

Наступний етап, на 
який слід сподіватися 
учасникам проекту, — 
доступ до онлайн біз-
нес-курсу з вивчення анг-
лійської мови LearnEnglish 
Select та тренінги в різних 
містах України.

— Віра в стартап і вмін-
ня відкидати ті всі сумні-
ви, які з’являтимуться в 
ході роботи, — це те, що 
вам потрібно зараз. Мо-
лодість — це недолік, який 
із часом минає. Ніщо так 
не сприяє успішному ре-
алізуванню проекту, як 
досвід. Навіть знання не 
мають такого значення. 
Та й узагалі варто позбу-
тися впевненості, що раз 
здобутих знань — достат-
ньо. Бо насправді вчитися 
потрібно постійно. Що-
правда, можна вчитися 
на чиємусь досвіді — і на 
успіхах, і на помилках. 
Своїм дітям завжди кажу, 
що в професійному плані 
я зробив одну помилку — 
відразу після університету 
вирішив створити власний 

бізнес і це коштувало мені 
всіх заощаджень. Нема ні-
чого крутішого, ніж мати 
в кого вчитися. Ще, вели-
чезна помилка — вважа-
ти, що ти найрозумніший. 
Думка інших людей, які 
мають свій досвід, може 
допомагати в реалізуван-
ні проекту, — наголосив у 
своїй мотиваційній лекції 
керівник управління інвес-
тиційної політики ЛОДА 
Роман Матис. 

До важливого для стар- 
тапера-початківця він від- 
ніс і базу контактів. Бо, пе- 
реконаний, що без пра-
вильного нетворкінгу отри-
мати успіх дуже складно. 

— Однією з перших 
помилок, яких припуска-
ються майже всі початків-
ці —  думати, що про ваш 
проект інші знають стільки 
ж, як ви. Та насправді, інші 
бачать тільки те, що ви їм 
показали, про що розпо-
віли. Тому на початку но-
вого проекту, окрім пра-
вильного вибору цільової 
аудиторії, мусите ще й 
правильно його позиціо-
нувати і зрозуміти цінність 
вашого продукту. Почат-
ківці думають, що для 
успіху потрібен гарний ло-
готип. Але гарна картинка 
без змісту не має жодного 
значення, — додав спікер.

Ще Роман Матис ра-
дить позбуватися стере-
отипної думки, що най-
важливішим у бізнесі, в 
проектах є конкуренція. 
Бо в сучасному світі, де 
в одному під’їзді на ві-
сім квартир живе шесте-
ро блогерів, чи в одній 
продуктовій ніші десятки 
видів одного продукту, 

конкурувати дуже важко. 
Сучасний світ будується 
на кооперації. Успішними 
стають ті, що доповнюють 
одні одних.

Ще одним із гостей 
конференції Creative Spark 
був успішний підприємець 
із багатьма роками дос-
віду в адміністративних 
структурах оперативного 
та стратегічного управлін-
ня Михайло Паньків. 

Дискутуючи про ак-
туальні завдання, які має 
ставити собі бізнес, осві-
та та влада, потрібно вза-
ємодіяти, щоб в Україні 
стартапи переростали в 
успішний бізнес, Михайло 
зокрема зазначив:

— На моє переконан-
ня, стартаперам, бізнес-
менам-початківцям не-
обхідно вчитися бізнесу, 
роблячи його. Треба про-
бувати, зазнавати пер-
ших невдач, аналізувати 
це і виносити відповідний 
досвід,  щоб рухатися впе-
ред. Водночас на певному 
етапі треба бути готовим 
залучати партнерів, які 
можуть підсилити проект, 
збалансовувати і комп-
лексно розвивати систему 
бізнесу, бо самотужки це 
навряд чи вдасться.

Окрему увагу Михай-
ло Паньків зосередив на 
тому, що нині бізнес в 
Україні має величезний 
запит на фахівців, котрі 
відповідають сучасним 
вимогам ринку. Тому ве-
ликим компаніям дово-
диться вчити випускників 
училищ, університетів, 
створювати власні школи. 
Тож, якщо хочемо бути 
успішними завтра, систе-

ма освіти мусить зміню-
ватися значно швидше, і 
бути готовою пропонувати 
відповідні кадри на ринку 
праці.

Важливим кроком до 
успіху має бути розвиток 
сприятливих умов для ве-
дення бізнесу в Україні, 
для системного інвесту-
вання, реінвестування в 
технології та інновації.

— Одне з головних 
завдань державної влади 
— створення комфортних 
умови для приходу міжна-
родних компаній, де є до-
даткові робочі місця, вва-
жаю виконаним. Але вони 
беруть нас на аутсорсинг. 
Ми продаємо нашу си-
ровину, або робочу силу, 
або роботу на аутсорс. 
Це добре на першому 
етапі, щоб мати гроші на 
прожиття. Та залишатися 
країною зі сировинною 
економікою для України 
у довготерміновій пер-
спективі — недобре. Тому 
необхідно думати про на-
ступний крок — створю-
вати належні умови, щоб 
інвестиції не виводили з 
України, а працювали тут, 
щоб міжнародні інвест-
фонди були готові виді-
ляти стратегічну частку 
інвестування саме для 
нашої країни. Нова якість 
у трикутнику бізнес–осві-
та–влада з’являтиметь-
ся завдяки глибинним, 
якісним трансформаціям 
кожної з цих складових, — 
наголосив на завершення 
Михайло Паньків.

Наталія ПАВЛИШИН
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СТУДІЇ

ФАХІВЦІ КОМПАНІЇ GLOBALLOGIC ЧИТАТИМУТЬ 
ЛЕКЦІЇ ПОЛІТЕХНІКАМ
Поговорити про сучасні тренди в IT-світі, чому важливо 
знати мову програмування C, що має знати успішний 
embedded розробник та де тут є місце для паяльника 
8 лютого мали нагоду студенти-політехніки кафедри 
штучного інтелекту ІКНІ Львівської політехніки. До них 
на зустріч прийшов директор із інжинірингу компанії 
GlobalLogic Костянтин Пелех.

У межах першої мотиваційної 
лекції Костянтин Пелех повідомив 
студентам чудову новину: фахівці 
однієї з найбільших ІТ-компаній 
Львова — GlobalLogic — співпра-
цюватимуть із гуртком робототех-
ніки, а також для майбутніх ІТ-іш-
ників підготували низку тематич-
них лекцій. Гість наголосив, що це 
взаємний інтерес університету й 
компанії. Для обох сторін важливо, 
щоб студенти отримували знання, 
максимально наближені до реаль-
них вимог цієї галузі.

Ця зустріч не була у формі звич-
ної лекції, а швидше спілкування. З 
перших запитань від студентів ста-
ло зрозуміло: вони націлені взяти 
від навчання максимум і чітко ро-
зуміють, чого потребують. Свідчен-
ням свідомого вибору майбутньої 
професії є й те, що, обираючи ка-
федру для навчання, вони орієнту-
валися на її мобільність, співпрацю 
з практиками і на те, що навчальна 
програма не відірвана від потреб 
ринку. 

— За останні 12–15 років тех-
нології суттєво вирвалися вперед. 
Нині вже навіть удома можна мати 
3D-принтер, про який ще 10 років 
тому не могли й подумати. Те ж 
стосується віртуальної та доповне-
ної реальності. За допомогою них 
люди роблять фантастичні речі. 
Є багато цікавих проектів, що по-
требують влиття розумних людей, 
які не просто механічно виконують 
якусь роботу, а чітко знають усі 
процеси, — наголосив Костянтин 
Пелех.

Та ці зміни поставили перед ви-
щою школою низку викликів. Адже 
молодь одразу після школи потра-
пляє в складний світ технологій і 
можна пропустити базові речі, які 
потрібно знати. Тож саме через 
влиття в навчальний процес фа-

хівців-практиків, через тематичні 
лекції намагатимуться заповнити 
ці прогалини.

Директор із інжинірингу ком-
панії GlobalLogic зазначив, що й 
всередині компанії регулярно від-
буваються навчання та тренінги для 
працівників. Стараються допомага-
ти й тим, хто справді зацікавлений 
у змінах і якісному навчанні. Якраз 
бажанням розвиватися, фокусом на 
рух та розумінням, куди йти, кафе-
дра штучного інтелекту зацікавила 
GlobalLogic. 

— У нас є проекти, до яких змо-
жемо долучати студентів. Ринок 
росте, тож збільшується потреба 
спеціалістів. Щоправда в Україні на 
ІТ-ринку по суті нема продуктових 
компаній, а лише сервісні компа-
нії. Нині в нас ще нема й великих 
компаній на кшталт Google. Та це 
буде наступний глобальний крок, 
який почне розвиватися в Україні.  
— чималий виклик для сервісних 
компаній та для ринку. Хоча це 
дуже добре, — додав гість.

Передчасними і навіть безпід-
ставними Костянтин Пелех вважає 

розмови про те, що ІТ-галузь буде 
на піку ще лише десять років.

— Уже нині робота змінюєть-
ся якісно. Зберігається постійний 
і досить шалений ріст кількості 
працівників у всіх компаніях — на 
20–30% щорічно. Нещодавно хтось 
казав, що у Львові є понад 20 тисяч 
ІТ-спеціалістів. Також не так дав-
но йшлося про те, що ІТ-галузь — 
друга бюджетоформуюча галузь в 
Україні після аграрної. Не думаю, 
що відбуватиметься спад. Так, від-
падають простіші роботи, які можна 
легко оптимізувати, автоматизува-
ти, а натомість з’являться значно 
складніші задачі. Також є підстави 
говорити про те, що в Україні роз-
виватимуться продуктові ІТ-компа-
нії, яких по суті нема. А крім цього, 
збільшується й кількість іноземних 
проектів, виконаних саме україн-
ськими фахівцями.

Костянтин Пелех порадив сту-
дентам вчитися в Україні. 

— У нас залишилася сильна 
якість освіти. Оскільки техноло-
гії шалено змінюються, то високу 
ціну має людина, в якої „прокача-
ний“ мозок, яка вміє легко вчитися 
й адаптовуватися до змін. Універ-
ситет вчить як саме треба вчитися 
і розвиває мозок для самого нав-
чання. І це дуже допомагає. Нині 
важливо розуміти, як вчитися. 
Адже нема змісту писати й вида-
вати навчальну літературу, бо доки 
книжка вийде у світ, то інформація 
вже стає застаріла. Тому треба вмі-
ти знаходити потрібне в інтернеті, 
в блогерів.

Цікавила студентів і специфіка 
роботи в командах таких великих 
компаній, як GlobalLogic. Тож гість 
поділився власним досвідом, наго-
лосивши зокрема на тому, що йому 
подобається керівництво, якого не 
помічає: 

— У таких компаніях люди до-
статньо розумні, тож нема потре-
би контролювати. Ми набираємо 
розумних людей не для того, щоб 
казати їм, що робити. Зрештою, що 
краще працюєш, то менше конт- 
ролю. У нас нема зайвого менедж-
менту чи чекінгу. Тут цінність люди-
ни дуже велика. 

Наталія ПАВЛИШИН
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ВІТАЛЬНЯ

ВИДАТНОМУ НАФТОПЕРЕРОБНИКУ ПРОФЕСОРУ 
ЛЕОНІДУ КВІТКОВСЬКОМУ — 90

Леонід Миколайович 
Квітковський народився 
4 лютого 1929 року в селі 
Голя Володавського повіту 
на Холмщині. У 1935 р. пі-
шов до школи в с. Голя. Від 
1939 року він продовжує 
навчання у м. Володава, 
де організували україн-
ську семирічну школу. Від 
1941 до 1943 року навча-
ється в Українській тех-
нічній школі в місті Холм. 
На Холмщині в ті роки для 
українського населення 
відкривали українсько-
мовні школи, недоліком 
яких була відсутність пе-
дагогічних кадрів і єдиної 
програми навчання. Тому 
практично кожна школа 
навчала учнів за програ-
мою, яку складав учитель 
відповідно до своїх знань. 
Більшість учнів вивчала 
латину, історію Риму, кла-
сичну літературу…

Початок 1945 року оз-
наменувався великим пе-
реселенням українських 
родин на терени Радян-
ського Союзу. Родину 
Квітковських переселе-
но до Дніпропетровської 
області. Молодий Лео-
нід у 1946 році одержав 
свідоцтво про закінчен-
ня неповної середньої 
школи в селі Веселому 
Дніпропетровської об-
ласті. Тоді родина пере-
їздить до Львова, і того ж 
1946 року Л. Квітковський 
продовжує своє навчання 
у Львівському технікумі 
залізничного транспорту. 
Водночас відвідує вечір-
ню середню школу № 1 
у Львові. По отриманні 
атестата Л. Квітковський 
1948 року вступає на наф- 
товий факультет Львів-
ського політехнічного ін-
ституту.

Після отримання дип- 
лома інженера 1953 року 
Л. Квітковський залиша-
ється на посаді асистента 
кафедри хімічної техно-

логії переробки нафти та 
газу. Тоді й розпочинає 
свою наукову діяльність, 
яка початково була ще 
доволі сумбурна, оскільки 
багаторічні наукові тради-
ції, закладені на хімічному 
факультеті Львівської по-
літехніки у ХІХ ст., знач-
ною мірою були втрачені 
внаслідок війни.

Від 1956 року Л. Квіт-
ковський — аспірант Ін-
ституту нафти АН СРСР у 
Москві за спеціальністю 
„Хімія нафти“. Його нау-
ковий керівник, профе-
сор С. Р. Сергієнко, був 
спеціалістом у галузі до-
слідження складу нафти, 
зокрема її висококиплячої 
частини. Темою дисерта-
ційної роботи молодого 
аспіранта було уточнення 
існуючих і розробка нових 
шляхів аналізу висококип- 
лячих фракцій нафти, зо-
крема її вуглеводневої 
частини. Дослідження 
довели, що адсорбційна 
здатність ароматичних 
вуглеводнів головним чи-
ном залежить від вмісту 
вуглецю в ароматичних 
структурах, а не від типу 
ароматичного кільця. Це 
дозволило переосмисли-
ти результати попередніх 
досліджень щодо складу 
висококиплячих фракцій 
нафти і по-новому ор-
ганізувати методику рі-
динного хроматографіч-
ного аналізу нафтових 
фракцій. Саме цей розділ 
кандидатської дисертації 
сформував науковий на-
прямок дальшої діяльності 
Л. Квітковського.

Після захисту кан-
дидатської дисертації 
Л. Квітковського спрямо-
вують на роботу до щойно 
створеного Інституту хімії 
полімерів і мономерів АН 
УРСР (м. Київ) у відділ наф- 
тохімії, який очолив ака-
демік АН УРСР В. С. Гу-
тиря — видатний вчений 

у галузі нафтопереробки. 
Разом із ним з Баку при-
була низка провідних нау- 
ковців галузевого техно-
логічного інституту, які 
мали величезний досвід з 
удосконалення і розроб- 
лення промислових вели-
котоннажних установок з 
перероблення нафти. Тут 
викристалізовується нау-
ковий напрям Л. Квітков-
ського, а саме: розроблен-
ня наукових основ вибору 
адсорбентів і технологіч-
ного оформлення адсорб- 
ційних процесів у нафто-
переробці. Від 1963 року 
Л. Квітковський — праців-
ник проблемної лабора-
торії при кафедрі хімічної 
технології переробки наф- 
ти та газу Львівського по-
літехнічного інституту, 
де він широко розвиває 
адсорбційну тематику. У 
1968 році Л. Квітковський 
стає доцентом тієї ж ка-
федри. У цей період він 
інтенсивно займається 
науковою роботою. Так, 
під його керівництвом 
аспіранти А. Балінський, 
М. Веремчук, Є. Бешта та 
інші захищають дисертації. 
Дослідження, що здійсни-
ли його учні, дозволили 
написати докторську ди- 
сертацію на тему „Дослі-
дження і розробка основ 
технологічних методів 
розділення вуглеводне-
вих сумішей за допомогою 
адсорбентів“, яку він захи-

щає 1975 року. Після при-
судження йому наукового 
ступеня доктора технічних 
наук (1977 р.) працює на 
посаді професора кафед-
ри хімічної технології пе-
реробки нафти та газу. 

Надалі наукова діяль-
ність професора Леоніда 
Квітковського спрямова-
на на використання ад-
сорбентів у розробленні 
методів дослідження наф- 
тових фракцій і процесів 
осушування, очищення та 
розділення при виробни-
цтві продуктів з нафтової 
сировини. Під його керів-
ництвом виконано понад 
20 науково-дослідних 
тем, захищено 12 канди-
датських дисертацій, опу-
бліковано у співавторстві 
понад 150 наукових праць. 
На нові розробки отрима-
но 10 авторських свідоцтв 
та патентів.

Також Леонід Квітков-
ський розробив та читав 
для студентів Львівської 
політехніки лекційні кур-
си, зокрема: „Технологія 
одержання базових олив“ 
та „Фізико-хімічні основи 
технології виробництва 
мастильних матеріалів“. 
За великі успіхи в педа-
гогічній діяльності його 
нагородили нагрудним 
знаком „Відмінник осві-
ти України“ (1999). Окрім 
педагогічної та наукової 
діяльності професор Лео-
нід Квітковський приділяв 
велику увагу громадській 
роботі. Він був засновни-
ком і першим головою То-
вариства „Холмщина“ у 
Львові (1990–1992 рр.).

Свій ювілей професор 
Леонід Квітковський свят-
кує разом із родиною та 
вірними друзями.

Олена АСТАХОВА, 
м.н.с кафедри  

хімічної технології  
переробки нафти та 

газу ІХХТ
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ПОЛІТЕХНІКИ У БОРОТЬБІ  
     ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ

Хроніка подій кінця 80-х — початку 90-х років
„Меморіал“

27 травня 1989 року 
відбулась установча кон-
ференція Львівської ре-
гіональної історико-про-
світницької організації 
„Меморіал“. Я брав у ній 
участь, бо всі чоловіки 
нашої родини по маминій 
лінії зазнали репресій від 
окупаційних тоталітарних 
режимів або загинули в 
боротьбі з ними. На цих 
зборах уперше публічно 
з’явився після ув’язнен-
ня і виступив з промовою 
Левко Лук’яненко, якого 
зала вітала стоячи. До 
ради організації було об-
рано політехніків Яросла-
ва Гнатіва, Юрія Данилен-
ка, Юліана Павліва, Вікто-
ра Щигеля, а також Ігоря 
Калинця й Романа Миха, 
які дещо пізніше почали 
працювати в Політехніці. 

Восени з ініціативи 
члена „Меморіалу“, ви-
пускника ММФ Романа 
Мурія було сформовано 
групу зі Студентсько-
го братства для участі в 
розкопках криївки в око-
лицях с. Тухля, де заги-
нули члени боївки ОУН-
УПА. На перепоховання 
тлінних останків героїв ми 
виїхали замовленим у ЛПІ 
автобусом. На чині пере-
поховання були присутні 
мешканців Тухлі, сусід-
ніх сіл, селища Славське, 
райцентру Сколе, львів’я-
ни, працівники і студенти  
медінституту, співоча гру-
па Студентського брат-
ства Львівської політехні-
ки, ветерани воєнізованих 
формувань у своїх одно-
строях. Уперше в повоєн-
ній Україні чин перепохо-
вання закінчився віддан-
ням військових почестей 

зі залпом із мисливської 
зброї.

Добру згадку про себе 
залишив доцент Юліан 
Павлів, який шість років 
був заступником голо-
ви обласної організації 
„Меморіалу“. Зокрема, 
ще 1994 року він зібрав 
матеріали і влаштував 
виставку фотографій ко-
лишніх політехніків, які 
боролися з різними оку-
паційними режимами.

Повернення 
національного 
прапора

У другій половині 
1988-го і навесні-влітку 
1989-го у Львові та облас-
ті відбувалося безліч мі-
тингів і пікетувань. Перші 
такі маніфестації, в яких 
взяла участь у переваж-
ній більшості учнівська й 
студентська молодь, від-
булися у період висунен-
ня кандидатів у народні 
депутати до Верховної 
Ради СРСР, коли Центр- 
виборчком відмовив-
ся зареєструвати поета 
Івана Драча. 
Багатотисячну 
маніфестацію 
було проведе-
но також із на-
годи 175-річчя 
від дня народ-
ження Т. Шев-
ченка за участі 
духовенства, 
яке відправило 
Богослужіння 
під відкритим 
небом. На всіх 
цих заходах ви-
користовували 
транспаранти, 
церковні хо-
ругви, прапо-
ри і вимпели 
новостворе-
них товариств 

і організацій. Не було ще 
тільки прапора націо-
нального. 

Cиньо-жовтий прапор 
уперше у Львові з’явив-
ся на „чорнобильському“ 
мітингу біля Порохової 
вежі 26 квітня 1989 року. 
Його підняли вгору кіль-
ка молодих хлопців, що 
стояли неподалік від гру-
пи політехніків. Кажуть, 
що в інших місцях було 
піднято ще два прапори, 
але мітинг був такий ба-
гатолюдний, що не все 
можна було побачити. І 
такий чин став сигналом 
провадити інші зібрання 
під забороненим в УРСР 
українським національ-
ним прапором.

На демонстрації Пер-
шого травня, що збігло-
ся з Великоднем, деся-
титисячна колона (у ній 
також були політехніки 
Мирослав Ненека, Орест 
Кунтий, Юрій Вавринюк, 
Степан Баран, Микола 
Куліцький) із десятками 
великих синьо-жовтих 
прапорів і сотнями ма-
лих прапорців, з паскою 

на вишитому рушнику 
і портретом Шевченка, 
прикрашеним рушником, 
на чолі колони, долаючи 
опір і не уникнувши кіль-
кох зіткнень із міліцією, 
пройшла вулицею Горо-
доцькою і центром міста 
перед трибуною з вигу-
ками: „Христос Воскрес!“, 
„Народний рух!“. 

Відтоді наш прапор 
замайорів у містах об-
ласті, селищах і селах, а 
далі  помандрував сусід-
німи областями. Якщо на 
перших мітингах співали 
„Заповіт“, духовні, а пі-
зніше стрілецькі пісні, то 
вже  разом із викорис-
танням національного 
стяга почали виконувати 
український національний 
славень. 

Влітку сотні львів’ян 
із прапорами поїхали до 
Тернополя, а потім і на 
Волинь. На початку літа 
1989 року в селі Пляше-
ва вперше після Другої 
світової війни відбулося 
вшанування героїв Берес- 
тецької битви за участі 
Романа Іваничука і кіль-
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ПРОСВІТА

кох тисяч маніфестантів 
із національною симво-
лікою. Наступного року 
на таких заходах були 
присутні Левко Лук’янен-
ко і В’ячеслав Чорновіл, 
а 16 червня 1991 року з 
нагоди 340-річчя битви і 
відкриття пам’ятника ге-
роям на поле бою коза-
ків із поляками прибули 
95-літній патріарх Мсти- 
слав, Голова ВР УРСР Ле-
онід Кравчук, близько 500 
тисяч учасників мало не з 
усієї України і серед них 
на трьох замовлених ав-
тобусах — понад сто по-
літехніків!

Українська 
хвиля

Коли демонстрацією 
національної символіки 
було охоплено західні об-
ласті України і столицю, 
постало завдання просу-
вання її (а разом із нею 
національних ідей) у реш-
ту реґіонів України. І тоді, 
за прикладом прибалтій-
ських республік, було ор-
ганізовано живий ланцюг 
під назвою „Українська 
хвиля“.

Для масового виго-
товлення прапорів люди 
розкупили з магазинів усі 
сині і жовті тканини, бам-
букові вудлища, пластико-
ві та алюмінієві труби. У 
штабі НРУ, який очолював 
Богдан Андрусів, політех-
нікам виділили частину 
вулиці Стрийської — від 
монумента Слави до по-
вороту на Сокільники. Цю 
ділянку, взявшись за руки, 
заповнили наші студенти і 
працівники разом зі свої-
ми родинами. 

Живий ланцюг відбу-
вався у неділю, 21 січня 
1990 року — напередод- 
ні Дня Злуки. Він охопив 
кілька сотень тисяч учас-
ників, бо пролягав шляха-
ми, які сполучали обласні 
центри, проходив через 
містечка, селища, села і 
простягнувся аж до Києва 
і далі на схід. Синьо-жовті 

прапори і людей, котрі їх 
тримали, бачили мільйо-
ни місцевих мешканців, 
тисячі водіїв і пасажирів 
автотранспорту, на заліз-
ничних переїздах — паса-
жири потягів.

Я разом із родичами 
виїхав автівкою до Во-
лочиська, а поверталися 
ми до Львова через Під-
волочиськ. По обидва 
боки моста через символ 
роз’єднання і злуки — річ-
ку Збруч — відбувалися 
мітинги, на яких виступав 
Богдан Горинь. Великий 
мітинг відбувся у Льво-
ві перед університетом  
ім. Івана Франка.

У понеділок, 22 січня, у 
Львові відбувся велелюд-
ний мітинг і було піднято 
український національний 
прапор над Високим зам-
ком. 

Крім утвердження на-
ціональної символіки, жи-
вий ланцюг відіграв ще й 
мобілізаційну та агітацій-
ну роль, бо невдовзі по-
чалась виборча кампанія 
до органів місцевого са-
моврядування і Верховної 
Ради УРСР, яка 18 берез-
ня 1990 року закінчилась 
блискучою перемогою 
демократичних сил у за-

хідних областях і в Києві, а 
також локальними здобут-
ками на півночі і в центрі. 

Політехніки також від-
значилися в агітації на 
передвиборчих заходах і 
в ролі спостерігачів на ви-
борчих дільницях. Завдяки 
цьому вибори були чесни-
ми і наші колеги Володи-
мир Пуцило та Ярослав 
Гнатів стали депутатами 
Львівської обласної Ради, 
а Тетяну Крушельницьку, 
Євгена Шморгуна, Во-
лодимира Середу, Юрія 
Греська, Олексія Волинця, 
Ярослава Сватка, Зеновія 
Стрілецького, Леоніда 
Добродняка, Володимира 
Ромаку і студента Тара-
са Рибіцького обрали до  
Львівської міської Ради. 
Головою депутатської 
групи ЛПІ стала доцент 
кафедри фізики Марія За-
харко, яка була депутатом 
районної Ради. Виконавча 
влада також формувалася 
з представників демокра-
тичних сил. Так, Олег Гри-
нів обійняв посаду началь-
ника обласного управлін-
ня культури. 

Після перемоги на ви-
борах національний пра-
пор почали піднімати над 
державними установами 

за рішеннями місцевих 
рад і рад трудових колек-
тивів, але найпершими в 
Україні це зробили в місті 
Стрию — 14 березня 1990 
року. 

16 липня 1990 року 
Верховна Рада УРСР 
ухвалила Декларацію 
про державний сувере-
нітет, але від радянських 
символів відмовлятися не 
захотіла.

24 липня 1990 року 
синьо-жовте полотнище 
вперше після 12 червня 
1920 року (коли війська 
Симона Петлюри і Юзефа 
Пілсудського залишили 
Київ) офіційно з’явилося 
у столиці України — його 
підняли на будівлі міської 
Ради на Хрещатику на 
знак ухвали Декларації 
про державний суверені-
тет України. 

Львівська політехніка 
з ініціативи Товариства 
української мови, Руху і 
профспілкового коміте-
ту за ухвалою трудового 
колективу підняла україн-
ський національний пра-
пор над головним корпу-
сом 18 жовтня 1990 року.

Володимир ЯРЕМКО 
Далі буде

SS Підняття українського національного прапора над 
Високим замком у Львові, 22 січня 1990 р.
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СУСПІЛЬСТВО

ПАМ’ЯТІ ОЛЕКСАНДРИ БЛАВАЦЬКОЇ

Скільки себе пам’ятаю, у нашій квартирі стоїть піаніно — 
стареньке „БЕЛАРУСЬ“. На ньому ніхто не грає вже понад два 
десятки років. Розмови про те, аби його продати, віддати, 
подарувати чи, не приведи Боже, викинути, вмирають ще 
до першого розтуляння рота на цю тему — мама забороняє.

„БЕЛАРУСЬ“ належить 
моїй мамі — це вона ко-
лись присвятила 8 ро-
ків цьому інструменту. 
Мама ходила на балет, а 
вимога грати на піаніно 
була обов’язковою. Так 
у житті нашої родини 
з’явилася Олександра 
Блавацька — музикант-
ка, концертмейстер, 
керівниця музичної 
студії, багатолітній по-
літв’язень, громадська 
діячка, членкиня Спіл-
ки політв’язнів України, 
мати інженера кафедри 
транспортних техноло-
гій ІІМТ Віри Білевич, 
родичка Міністра за-
кордонних справ Кана-
ди Христі Фріленд. 10 
лютого минули вже 10-
ті роковини, як ця диво-
вижна жінка відійшла у 
вічність.

Ніхто ніколи не підоз-
рював, що пережила пані 
Блавацька, жодного разу 
вона навіть словом не 
обмовилася — завжди 

була весела, до-
бра і любила по-
жартувати. Окрім 
цього, пригадує 
моя мама, — дуже 
і н т е л і г е н т н а , 
скромна, завжди 
дотримувала сво-
го слова, дарува-
ла подарунки на 
свята:

— Вона була 
зовсім інакшою 
людиною, наче не 
з цього світу — в 
ній була якась ма-
гічна інтелігент-
ність. Я не при-
гадую, щоб вона 
когось чи щось 

критикувала.
Страшна правда роз-

крилася 2010 року, у пер-
шу річницю по її смерті: 
Олександра Блавацька 
на 10 років була заслана 
у табори ГУЛАГу. Ця не-
ймовірна жінка не лише 
змогла вижити, а й зуміла 
після стількох нелюдських 
страждань повернути-
ся до мирного життя, не 
втративши доброти й лю-
бові до ближнього. Донь-
ка пані Олександри, Віра 
Білевич, запросила моїх 
бабусю і маму на презен-
тацію книжки „Хроніка 
мого життя“ — спогадів 
Олександри Дмитрівни, 
які та записала на вимогу 
дочки, якби не пані Віра — 
ми б не дізналися правди. 
Пам’ятаю, як мама тоді не 
могла оговтатися від по-
чутої інформації, не ро-
зуміла, як людина, котра 
мала таке складне життя, 
завжди була оптимісткою 
і трималася з гідністю. 
Вона й досі дивується, 

коли з великою любов’ю 
згадує свою вчительку.

Олександра Блаваць-
ка народилася 10 квітня 
1925 року в місті Бере-
жани Тернопільської 
області, у родині інте-
лігентів, ідейних патріо- 
тів. Усе почалось із по-
хорону Митрополита 
Андрея Шептицького: 
першокурсниця Олек-
сандра Блавацька разом 
з однокурсницею несли 
у траурній процесії вінок 
з написом: „Незабутньо-
му опікунові української 
молоді — вдячні студен-
ти Інституту радянської 
торгівлі“. Ініціатива на-
лежала Лесі. Наступного 
дня дівчат відрахували з 
інституту без права на 
вступ до інших радян-
ських вишів. Студент-

кою Олександра побу-
ла всього два місяці, і 
це був перший „привіт“ 
від НКВС. Зважаючи на 
ситуацію, український 
композитор, тогочасний 
директор Львівської кон-
серваторії і добрий зна-
йомий родини Блаваць-
ких, Василь Барвінський, 
подбав про відкриття у 
Львові класу арфи (спе-
ціально для Лесі). До 
слова, на весь Львів тоді 
був лише один інстру-
мент. Тоді Олександ- 
ра Блавацька навіть не 
підозрювала, що музика 
не раз врятує їй життя, 
часом берегтиме від пе-
кельних табірних робіт і 
допоможе повернутися 
до рідного Львова.

Після тієї ситуації 
НКВС не відступало: 
юну Лесю змушували 
доносити, а не зумівши 
вивідати потрібного — 
„пришили“ їй участь у 
неіснуючому атентаті на 
українських радянських 
поетів Максима Риль-
ського, Остапа Вишню 
та Володимира Сосюру.  
17 червня 1946 року, за рі-
шенням суду, Олександру  
Блавацьку визнали вин-
ною у причетності до 
ОУН (хоч це й не було 
правдою) та у зв’язках 
із членами УПА (через 
лист від закоханого 
упівця). До того дівчину 
понад півроку тримали 
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НАШ КАЛЕНДАР
15 лютого — Стрітення Господнє.

Пам’ятні дати
14.02.1897 — помер Пантелеймон Куліш, 
український громадський діяч, пись-
менник, історик, етнограф.
15.02.1574 — Друкар Іван Федоров видав 
у Львові „Апостол“ — одну з найдавні-
ших, відомих на території України книг.
16.02.1813 — народився Семен Гулак-Ар-
темовський, визначний український 
композитор, автор опери „Запорожець 
за Дунаєм“.
16.02.1918 — проголошення самостій-
ності Кубані.
16.02.1968 — помер поет-есеїст Євген 
Маланюк.
17.02.1664 — поляки під Новгоро-
дом-Сiверським розстріляли полков-
ника Івана Богуна.

17.02.1892 — народився Йосип Кобер-
ницький-Слiпий, кардинал i Патріарх 
Помісної УГКЦ.
17.02.1908 — народився Олекса Влизь-
ко, український поет (розстріляний 
енкаведистами 1934 року).
17.02.1970 — помер Андрій Малишко, 
відомий український поет.
18.02.1745 — народився Алессандро 
Вольта, італійський фізик і фізіолог, 
винахідник першого хімічного джере-
ла  постійного струму.
18.02.1852 — народився Віктор Матюк, 
український композитор, теоретик му-
зики.
18.02.1856 — народилася Софія Русова, 
талановитий педагог-просвiтитель, 
видатна постать українського націо-
нального руху.
19.02.1907 — помер Михайло Чалий, 
український письменник i педагог, пер-
ший біограф Тараса Шевченка.

19.02.1992 — Верховна Рада України 
затвердила тризуб Малим гербом 
України.
20.02.1054 — помер Ярослав Мудрий, 
великий князь Київської Руси, ви-
датний політичний діяч, просвіти-
тель.
20.02.1651 — загинув у бою брацлав-
ський полковник Данило Нечай, ге-
рой національно-визвольної війни 
1648–1654 років.
20.02.1844 — народився Людвиг 
Больцман, австрійський фізик, один 
із засновників статистичної фізики 
і фізичної кінетики.
20.02.1888 — народився Василь Бар-
вінський, український композитор.
20.02.1889 — народився Левко Ре-
вуцький, український композитор i 
педагог.
20.02.1905 — народився Улас Самчук, 
видатний український письменник. 

у львівських в’язницях, 
зокрема на Лонцького, 
де вона 18 діб пробула 
у лютий мороз у холод-
ному карцері, у якому не 
витримували так довго 
навіть чоловіки. Судове 
засідання закінчилося 
вироком про 10-річний 
термін виправно-тру-
дових таборів, 5-річний 
термін позбавлення гро-
мадянських прав і кон-
фіскацію всього майна. 
Апеляції не існувало. 

Далі були табори в 
Естонії, Мордовії, Поть-
мі (де також відбували 
термін Наталія Шухе-
вич, Наталія Барвінська, 
Платоніда Хоткевич та 
чимало іншої інтеліген-
ції), пекельні роботи, бо-
ротьба зі смертю, осво-
єння гри на акордео- 
ні, яке стало щасливим 
квитком, табірне кохан-
ня, народження доньки, 
розлука з коханим, а по-
тім і з дитиною. 1954-го, 
через 8,5 років мук, 
Олександра Дмитрівна 
отримала умовно-до-
строкове звільнення. 
Довелося знайомитися 
із власною донькою, яка 

вже звикла до дитбудин-
ку, облаштовувати життя 
на далекій чужині, бо до 
Львова — зась, а тому 
— місяцями працювати, 
даючи концерти у глибо-
кій тайзі, а потім збира-
ти своє серце з дрібних 
шматків, бо донька знову 
її не впізнавала. Навіть 
коли за два роки жінку 
відпустили до рідно-
го міста, на заваді став 
брак коштів. 1957-го 
Олександра Блавацька 
врешті повернулася до 
Львова, але всього на 
два дні, бо не мала офі-
ційного дозволу на про-
живання тут. Тоді роди-
на почала клопотати про 
перерозгляд справи, і це 
виявилось результатив-
ним: „Полковник, який 
вручав мені документи 
про повну реабілітацію, 
потиснув мені руку і ска-
зав чотири слова: „Изви-
ните, это была ошибка“. 
Коротко, стисло, і так, що 
до смерти не забуду цих 
чотирьох слів“,— пише у 
своїх спогадах героїня. 
Дванадцять років нево-
лі, страждань, розлуки 
з рідними, важкої праці, 

змарнована молодість — 
усе це — „ошибка“.

Але жінка не злама-
лася. За словами Віри 
Білевич, пережити табо-
ри Олександрі Дмитрів-
ні допомогло виховання, 
яке навчило, що людина 
у будь-яких умовах по-
винна бути достойною, 
вести себе гідно, не 
згинатися і мати добрі 
манери. Такою вона й 
була. Пані Блавацька не 
раз вислуховувала осуд-
ливі коментарі з приво-
ду її рішення виховувати 
доньку українкою, але 
позиції не змінювала.

1957 рік став но-
вим життєвим етапом: 
13 листопада пані Олек-
сандру прийняли кон-
цертмейстром у Палац 
культури залізничників, 
де вона пропрацювала 
до 1991 року — аж до 
виходу на пенсію. Окрім 
цього, навчала гри на 
фортепіано приватно (зо-
крема моїх маму й тітку) 
та акордеоні в музичній 
студії, була завучем му-
зичної школи. Після вихо-
ду на пенсію почала до-
сліджувати обидві гілки 
родоводу — Блавацьких 
і Яремовичів-Крушель-
ницьких, а також з голо-
вою поринула у громад-
ську діяльність. Зустрічі, 
конференції, доповіді, до 
яких вона сумлінно готу-
валася, подорожі Украї-
ною та закордоном (міс- 
та Канади, Рим, Париж, 
Люрд, Альпи, Відень, По-
знань, Краків, Інсбрук) — 
на схилі літ Олександра 
Дмитрівна намагалася 
надолужити життя, яке в 
неї відібрали табори.

Анастасія СТЕПАНЯК  
(МОЗГОВА)
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НЕ РЯТУЙМО СВІТ, БО ЦЕ ЗАГРОЖУЄ 
ПРОФЕСІЙНИМ ВИГОРАННЯМ

Психотерапевт Володимир Станчишин під час 
публічних лекцій, присвячених ментальному здоров’ю 
людини, виокремлює трудоголізм як недугу та 
емоційне вигорання, що притаманне усім, чия робота 
пов’язана з людьми.

Стрес — це 
нормально

Будь-які події, що стаються з 
нами (позитивні чи негативні), це 
стрес: смерть, війна, розлучення, 
банкрутство, втрата роботи, пу-
блічний виступ, підготовка до ве-

сілля, народження дитини тощо. 
Стрес — це абсолютно нормаль-
ний стан. Дуже важливий повно-
цінний сон, бо саме під час сну 
наш мозок опрацьовує всі стре-
си, що були впродовж дня. 

Якщо стресів (тобто подій) за-
багато, ми не встигаємо їх опра-
цьовувати. Перший сигнал про це 
подає тіло — увечері відчуваємо 
легкий тупий біль у м’язах. Далі 
настає перевиснаження, а після 
нього — вигорання (коли ми три-
валий час перебували в стресі, 
який наш мозок не встигав об-
робляти). У такому стані психіка 
збуджена, а тіло не встигає за 
нею. Зникає бажання працювати. 

Багатьом нині притаманний 
синдром професійного вигоран-
ня — коли робота перестає при-
носити задоволення. Виявити це 
допоможе простий тест:

 • Чи знизилася ефективність моєї 
роботи?
 • Чи я втратив частину ініціативи 
на роботі?

 • Чи втратив інтерес до роботи?
 • Чи посилився мій стрес на ро-
боті?
 • Чи відчуваю втому або знижен-
ня темпу роботи?
 • Чи мене турбує головний біль?
 • Чи мене турбують болі в живо-
ті?
 • Чи я втратив або набрав вагу?
 • Чи маю проблеми зі сном?
 • Чи моє дихання буває уривчас-
тим?
 • Чи у мене часто змінюється нас- 
трій?
 • Чи мене легко розгнівати?
 • Чи легко піддаюся фрустрації 
(відчуттю незадоволення)?
 • Чи почав більше підозрювати 
інших?
 • Чи відчуваю себе більше без-
порадним?
 • Чи вживаю багато засобів, ліків, 
що впливають на мій настрій?
 • Чи став менш гнучким у сенсі 
реагування на проблеми? 
 • Чи почав більш критично стави-
тися до компетентності — своєї 
та інших?
 • Чи працюю більше, а відчуваю, 
що виконую менше?
 • Чи частково втратив почуття 
гумору?
Хто ствердно відповів на 0–10 

запитань, перебуває у так званій 
„зеленій“ зоні (все гаразд, однак 
це не означає, що не треба пра-
цювати над собою). 10–15 балів — 
„жовта“ зона (людина горить, але 
ще може собі зарадити), 15–20 
балів — „червона“ зона (людина 
емоційно вигоріла і потребує до-
помоги фахівця). 

Чому ми вигораємо?
Є три основні причини. Перша 

— волонтерення. Друга — праг-
немо зрости в кар’єрі, працюємо 
багато і бездоганно, знаємо, що 

ніхто це не зробить так, як я. І 
третя — хочемо бути відданими, 
зразковими батьками. Тут нас 
об’єднує намагання врятувати 
світ у певний спосіб: рятуємо 
людей, галузь, в якій працюємо, 
власних дітей. Із погляду психо-
логії — все гаразд, адже ці речі 
відбуваються з усіма психічно 
здоровими людьми, які беруть-
ся за нову справу. Але коли при 
цьому одна з п’яти наших ба-
зових потреб (див. „Аудиторія“, 
ч. 3) не задоволена, тоді ми не 
задоволені собою, вважаємо, що 
нас ніхто не любить, а тут з’явля-
ється єдина нагода щось довести 
світу. Тому ми допомагаємо, щоб 
нас визнали, утверджуємося в 
роботі, щоб довести свою про-
фесійність, у батьківстві — щоб 
продемонструвати, що ми хоро-
ші батьки. 

Спершу все чудово, адже 
дуже успішно втілюємо свої ідеї, 
а часто і безоплатно, адже го-
ловне — рятувати світ. Наш ор-
ганізм має чималий резерв, тому 
вистачає сил на все. Але якщо ми 
рятуємо світ, то яку ціну за це 
платимо? Задумаймося: якщо хо-
чемо дбати про всіх на світі, то є 
одна людина, про яку не дбаємо, 
— про себе самого. Ми переста-
ємо дбати про власні потреби. 

Настає другий етап — втома. 
Спершу виникає втома фізич-
на — коли не можемо постійно 
бути на роботі, потребуємо сну, 
відпочинку. Якщо кажемо: можу 
трохи недоспати, вийти у вихідні 
на роботу — робимо перші кроки 
до трудоголізму. Як і вигорання, 
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трудоголізм стосується не лише 
роботи, а загалом нашого усві-
домлення життя: волонтерів, 
працівників, батьків… Наступна 
втома — когнітивна (коли мій мо-
зок уже не може приймати швид-
ких і якісних рішень). Починаємо 
працювати значно повільніше. 
Третя втома — емоційна (пе-
рестаю емоційно спілкуватися 
з людьми, поводжуся грубо та 
сухо). 

Що відбувається? У нашому 
мозку прокидається критик: ти 
слабкий, я так і знав, що з тебе 
нічого не вийде, ти погана мама. 
Ми не хочемо миритися з цим, 
тому працюємо ще більше, на 
межі. Тим часом наша психіка 
хоче нас захистити, відокремити 
від процесів — виникає бажання 

потрапити на безлюдний острів. 
Але коли маємо нагоду відпо-
чити, то не вміємо цього роби-
ти. Тоді з’являється небажання 
працювати, цинізм щодо інших. 
Вигорання може призвести до 
суїцидних думок, депресії.

А починалося все дуже гарно: 
ми хотіли рятувати світ. Тому не 
рятуймо світ, нічого нікому не 
доводьмо. Рятуймо себе — і та-
ким чином світ буде врятований. 
Психотерапевт радить щодня 
визначати собі п’ять речей, аби 
почуватися добре (наприклад: 
душ, ранкова кава, серіал, мо-
литва) та знайти собі три речі 
для відновлення сил (фізичні 
вправи, подорожі, ходіння до 
церкви тощо). 

 • Щоб не опуститися до вигоран-
ня на роботі, потрібно:
 • розподіляти відповідальність, 
 • висловлювати свої емоції,
 • дбати про себе,
 • ділити завдання на малі,
 • співпрацювати з іншими і під-
тримувати їх.

Ірина МАРТИН

„КРУТИ 1918“ — ФІЛЬМ, ЯКИЙ РАДЯТЬ 
ПОДИВИТИСЯ

Від 7 лютого в прокат вийшов новий український 
фільм „Крути 1918“. 

Зйомку історичного екшну за 
реальними подіями героїчного 
бою на залізничній станції Крути 
взимку 1918-го розпочали 2017 
року. У стрічці відображено най-
гарячіші події, — бій, що відбувся 
29 січня 1918 року на залізничній 
станції Крути і тривав майже п’ять 
годин, у якому загонові київських 
курсантів і козаків „Вільного коза-
цтва“ (300–400 осіб) протистояв 
чотиритисячний підрозділ росій-
ської Червоної гвардії під прово-
дом есера Михайла Муравйова. 27 
студентів і гімназистів потрапили 
в полон до більшовиків, їх катува-
ли і розстріляли. 

Автори фільму наголошують, 
що хотіли провести паралель між 
подіями 1918 року і сьогоденням, 
коли українські воїни захищають 
Україну на Донбасі. Стрічку зні-
мали у Чернігівській, Черкаській, 
Київській областях, також у Києві. 

Рецензенти пишуть, що фільм 
„Крути 1918“ потрібен хоча б тому, 
що деякі українці досі повторюють 

брехню, вигадану більшовика-
ми ще 100 років тому. „Хлоп-
ці на передовій голі та босі“, 
„одна гвинтівка на п’ятьох“, 
„послали хлопчиків помира-
ти“, „п’яні командири покину-
ли школярів“… Цей та інший 
обман вигадали росіяни ще 
1918 р., щоб підірвати довіру 
народу до влади, посіяти зра-
ду в головах.

У стрічці є чимало баталь-
них сцен. У зйомках викорис- 
тали майже дві тисячі одиниць 
реальної зброї початку XX 
століття. У сценах бою брали 
участь 150 військовослужбов-
ців Президентської бригади 
Нацгвардії України. 

Що найчастіше згадують у 
відгуках — це саундтреки. Му-
зику до фільму написав таланови-
тий італійський композитор Марко 
Моріні. Пісні виконала Христина 
Соловій та гурт „Гайдамаки“. 

Думки про фільм дуже різні. 
Та все ж сходяться на думці, що 

в „Крутах 1918“ є потужні сцени й 
кадри. Зокрема під час розстрілу 
студентів неможливо стримувати 
сльози.

Н. П.
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„БУР“ — ФОРМУЄ СИЛЬНЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ 
СУСПІЛЬСТВО
Упродовж п’яти років Всеукраїнський волонтерський 
проект „Будуємо Україну разом“ допомагає родинам, 
які опинилися у кризових ситуаціях, відремонтовувати 
їхні домівки, у містах та селах — формувати дієві 
громади. Нині волонтери випрацювали чітку схему 
роботи в громадах, охопивши фактично всю Україну. 
Справи цієї молоді запалюють до дії та дають певність 
— позитивні зміни невідворотні.

За минулий рік „БУР“ органі-
зував 15 таборів у різних куточках 
України. І вже навіть змогли по-
бачити результат своїх старань — 
щоби молодь на місцях гуртувалася 
і сама шукала способи й можливо-
сті для змін. Тож три табори орга-
нізували за франшизою: в Лебедині 
на Сумщині, у Щасті на Донеччині 
та в Золочеві на Львівщині. 

— Це перші ластівки. Завдяки 
їхнім прагненням ми остаточно 
переконалися — потрібно наш рух 
масштабувати. Це дуже позитив-
ні зміни. Загалом минулий рік був 
дуже продуктивний. У кожному міс- 
ті були від двох тижнів до місяця. 
Табори тривали з кінця квітня і до 
жовтня. За цей час до нашої робо-
ти долучилося 680 волонтерів. Ре-
зультат: програму „БУР“ визнали 
найкращою в Україні практикою 
молодіжної роботи. А керівник про-

екту Юрій Дідула отримав нагороду 
від Кабміну, — розповіла HR-мене-
джер проекту „БУР“ Іванка Діман. 

Окрім української молоді до 
проекту доєдналися волонтери з 
Італії, Німеччини та Польщі. З іта-
лійцями „БУР“ працює на парт-
нерських засадах. Планують через 
Еразмус+ організувати програми 
обміну, щоб італійці могли частіше 
приїжджати до України. Як зазна-
чила Іванка, це ще у процесі, та го-
ловне, що сама молодь хоче сюди 
приїжджати і їм цікаво долучатися 
до проекту.

— Минулоріч ми поставили 
собі за мету розвивати громади 
на місцях. Так, у місті Мерефа на 
Харківщині мали особливо цікавий 
випадок. Громада мріяла про мо-
лодіжний центр. Та влада не над-
то зацікавилася і не виділила для 
них приміщення. На оренду теж не 

було коштів. Тож вони 
знайшли вихід: купили 
старезний автобус і за 
три тижні ми його від-
ремонтували та пере-
творили на мобільний 
центр, який буде їздити 
Харківщиною. Ми його 
назвали „Добрий бус“. 
Організували грандіоз-
не свято з нагоди від-
криття цього першого 
в Україні молодіжного 
мобільного простору.

Цього року на про-
ект надійшло понад 60 
заяв. Відібрали — 24. 
І якраз нині команди 
їздять у ці населені 
пункти та вивчають си-
туації. Пізніше команда 
„БУРу“ аналізуватиме 
та відбиратиме ті міс-
ця, де таборуватимуть.

— Дуже важливе у відборі про-
ектів те, чи є там зацікавлення, 
людина або група людей, які готові 
координувати роботу, розвивати 
це. Ми націлені нині більше на цен-
тральну Україну — Житомирщину, 
Вінниччину, Хмельниччину, а також 
й Одещину. Тобто на ті міста, села, 
де ми ще не були. Працюватимемо 
також і у східній Україні, але не так 
інтенсивно, як раніше. Бо там уже 
діє багато організацій. Натомість у 
центрі цього бракує, — каже Іванка.

Значну увагу планують приділи-
ти також і розвиткові самої волон-
терської спільноти. Нині із „БУРом“ 
співпрацюють 2082 волонтери в 
усій Україні й за кордоном. 

— Хочемо спробувати формува-
ти регіональних менеджерів. Вони 
працюватимуть у своїх містах, роз-
виватимуть „БУР“ там. Розпочнемо 
із Луганщини та Донеччини, бо там 
найдовше працюємо, і є люди, гото-
ві братися за це. Також зрозуміли, 
що варто розвивати громадянську 
позицію, думати про неформаль-
ну освіту. Тож стартували ще два 
наші проекти. Один — піврічний, 
що стосується питань демократії, 
впливу громад та змінотворчих 
процесів. І ще один — двогодинний 
тренінг „Змінотворець“. Тут більше 
зосереджуємося на тому, як мож-
на починати зміни зі себе, зі свого 
дому, своєї вулиці. Тобто всебічно 
розвиваємо сильне і мисляче гро-
мадянське суспільство.

Наталія ПАВЛИШИН
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Відбувся перший півфінал 
національного відбору пі-
сенного конкурсу „Євро-
бачення — 2019“. За резуль-
татами голосування глядачів 
та членів журі найбільшу 
сумарну кількість балів от-
римали MARUV (14 балів), 
Brunettes Shoot Blondes (14 
балів) та YUKO (13 балів). 
Другий півфінал нацвідбору 
відбудеться 16 лютого. Хто 
саме представлятиме Україну 
в Тель-Авіві, дізнаємося 23 
лютого.

За мотивами твору „Аліса в 
Дивокраї“ створено поста-
новку, прем’єра якої від-
будеться 16 лютого в Пер-
шому театрі. Книга „Аліса в 
дивокраї“ Льюїса Керрола дає 
величезне поле для інтерпре-
тацій — режисер Ірина Ципіна 
подає твір як подорож дівчи-
ни у світ власних фантазій у 
пошуках самої себе. Абсурд, 
який героїня спостерігає у 
Дивокраї, — це абсурд без-
глуздих правил, нав’язаних 
нам суспільством. Вистава з 
елементами тіньового театру.

Державний меморіаль-
ний музей Михайла Гру-
шевського у Львові (вул.  
І. Франка, 154) запрошує на 
виставку пам’яті художника 
Миколи Горди. На виставці 
представлено 26 робіт ху-
дожника. Серед них — авто-
портрети, портрети Михайла 
Грушевського, Володимира 
Івасюка, Левка Лук’яненка, 
цикл творів „Поетичний ка-
лендар Галини Гордасевич“, 
„Іван Богун під Берестечком“, 
„Мої батьки“. Експозицію від-
крито до 28 лютого.

У селі Звенигород на міс-
ці давньої княжої столиці 
створять перший в Україні 
історико-культурний парк. 
Ідея виникла під час розгляду 
генерального плану Звениго-
рода на історико-містобудів-
ній раді. Було вирішено ство-
рити проект щодо забудови 
парку, щоб зберегти цінну 
територію та археологічний 
ландшафт. До наступного 
року мають відреставрувати 
дзвіницю, зробити оглядовий 
майданчик, облаштувати те-
риторію.

За матеріалами інформагенцій

„ТЕУРА. СОФІЯ ЯБЛОНСЬКА“: 
УКРАЇНСЬКА ТРЕВЕЛОГЕРКА  
І ЇЇ ПОДОРОЖІ

У Центрі міської історії відбулася презентація альбому 
фотографій і трьох подорожніх романів письменниці-
мандрівниці Софії Яблонської. Також уперше у Львові 
продемонстрували короткі документальні фільми-
репортажі, які вона зняла в 1930-х роках.

Софія Яблон-
ська народилася на 
початку минулого 
століття в родині 
священика на Львів-
щині. Вчилася в учи-
тельській гімназії, 
драматичній студії, 
торговельній школі. 
Коли їй виповнилося 
двадцять років, по-
їхала до Парижа, щоб 
навчитися знімати 
кіно. З Франції вона 
подалася до Марок-
ко, а згодом на мапі її 
подорожей з'явилися 
Цейлон, Камбоджа, 
Балі, Австралія, Нова Зеландія та інші 
країни. У Китаї вона познайомилася 
з французом Жаном Уденом, одру-
жилася з ним, народила трьох синів. 
Де б не була Софія Яблонська, їй вда-
валося зафіксувати на плівку життя 
і побут місцевих жителів, а то й, як у 
Китаї, де прожила п'ятнадцять років, 
навчити їх українських звичаїв.

— Постать Софії Яблонської над-
звичайно колоритна, особлива, теп-
ла, елітна. Постать ніби формально з 
минулого століття, але коли дивимо-
ся на її світлини і на неї саму, то таке 
враження, що маємо справу з нашою 
живою сучасницею. Постать, яка 
досі є мало відомою і неканонічною: 
якщо я вийду на вулицю і спитаю, 
хто такий Іван Франко, то отримаю 
хоч якусь відповідь, а якщо запитаю, 
хто така Софія Яблонська — то ні. Ці 
книги, що маємо перед собою, вво-
дять нас не тільки в екзотичні світи 
в географічному чи культурному 
сенсі, вони вводять нас у нові об-
шири українського слова, — вважає 
директор Дому Франка, модератор 
презентації Богдан Тихолоз.

Проект „Теура. Софія Яблонська“ 
зреалізувало видавництво „Родовід“ 

за сприяння Україн-
ського культурного 
фонду. Його творці 
спочатку, прочи-
тавши есе Яросла-
ва Поліщука, від-
найшли опубліко-
вані раніше романи 
Софії в Бібліотеці 
ім. В. Стефаника. 
Розраховували на 
видання однієї кни-
ги, де були б опуб- 
ліковані три рома-
ни, та ще, можли-
во, психологічного 
роману зі спогада-
ми про батька. Але, 

шукаючи родичів Софії для дозволу 
на копірайт, натрапили на її внучку, 
яка зберегла фотоархів своєї бабусі. 
Мали намір проілюструвати отрима-
ними світлинами романи, та зрозу-
міли, що тексти стилістично різні, до 
того ж, фото зробили б книжку за-
надто об'ємною. Тому видавці дійш-
ли згоди, що книг має бути чотири: 
три подорожні арт-буки — „Чар Ма-
рока“, „З країни рижу і опію“, „Да-
лекі обрії“ і фотоальбом зі вступною 
статтею Оксани Забужко.

„Теура“ — червона птаха. Так 
назвали Софію Яблонську й визнали 
своєю мешканці острова Бора-Бо-
ра, куди вона приїхала з фото- та кі-
нокамерою. Тексти написано легко, 
без шаблонного мислення і містять 
багато цікавих думок про колоніза-
цію й свободу — пояснення авторки 
щодо ментальностей того чи іншо-
го народу актуальні й досі. Проект 
презентує лише третину архівної 
спадщини Софії Яблонської, тому 
більша частина мандрівки світом 
цієї багатогранної особистості ще 
попереду.

Наталя ЯЦЕНКО
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ДІМ, ТВОРЧИЙ ЗАПАЛ У ЯКОМУ НЕ ЗГАСАЄ
Колективи Народного дому „Просвіта“ Львівської 
політехніки прожили рік, що минув, творчо. Цьогоріч 
не опускатимуть планку своїх досягнень, а мають 
плани далекоглядні й великі. Докладніше — у розмові 
з директором Дому Степаном Шалатою.

— Минулий рік був насиче-
ний культурно-просвітниць-
кими подіями — організували 
понад сто концертних виступів 
у Політехніці і за її межами. З 
особливих — урочистий кон-
церт 21 листопада в Опері до 
100-річчя НАН України, раніше 
— теж в Оперному — святко-
вий концерт до Дня вчителя. 
У цих концертах узяли участь 
більшість колективів Львівської 
політехніки, — розповідає Сте-
пан Йосипович. — Успішними 
були виступи і на урочистій 
церемонії посвяти у студен-
ти, Наукових фестинах, до 
Дня першокурсника, на вечо-
рі пам’яті жертв Голодомору, 
Шевченківський вечір „Та не одна-
ково мені…“. Колективи стали лау-
реатами міжнародних фестивалів 
— „Яскрава симфонія Прикарпат-
тя — 18“, „Золотий Лев“, „Різдвяні 
зустрічі“. Народна хорова капела 
студентів „Гаудеамус“ побувала з 
виступами в Мюнхені, Штутґарті, 
Кракові. Впродовж року колективи 
брали участь у відкриттях виста-
вок, міжнародних конференцій, 
інших урочистостях у Політехніці. 
Загалом рік завершився успішно, 
достойно справилися зі завдання-
ми, які перед нами поставив рек-
торат.

Що з переліченого є для Вас 
найбільш значущим у твор-

чому плані чи щодо вкладених 
зусиль?

— Особливо престижно було 
виступати в Опері — там ми по-
казали досить високий рівень, аж 
глядачі не вірили, що колективи не 
є професійними. Аналогічним за 
рівнем був Шевченківський вечір.

Котрий із колективів торік про-
явив себе найбільше?

— Можу виділити „Поліфонію“ 
— восени вона відзначила своє 
10-річчя — відбувся концерт спіль-
но з камерними оркестрами Хар-

ківської політехніки й Словаччини. 
Успішно виступив і чоловічий хор 
„Орфей“ — брав участь у літургіях 
у церквах Львівщини й у „Прощанні 
з колядою“. Народний духовий ор-
кестр і „Гаудеамус“ дуже виросли в 
плані художньої майстерності.

З чого розпочався новий рік? 
Теж відпочиваєте, як і сту-

денти?
— Ми не припиняємо роботи 

—  маємо індивідуальні заняття, 
репетиції з окремими учасниками 
колективів, що зосталися у Львові. 
Раз на тиждень приїжджають сту-
денти з найближчих міст — готує-
мося до Шевченківського вечора. 
Іншим розсилаємо ноти електрон- 
ною поштою. Від 25 лютого репети-
ції будуть щодня.

Які ще плани маєте на цей рік?
— Вирішили на День міста 

Львова виступити на сцені біля Ра-
туші. Раніше ми вже брали участь 
у святкуваннях, та були представ-
лені лише окремі номери. Цього 
разу тривають переговори з де-
партаментом розвитку Управління 
культури міста, щоби ми мали сво-
єрідний творчий звіт усіх колекти-
вів Львівської політехніки й виступ 
до двох годин. Також у травні, 16-го 

числа, у Будинку орґанної музики 
відбудеться благодійний концерт 
хорової капели „Гаудеамус“. Отри-
мані від нього кошти підуть на по-
треби дітей загиблих героїв АТО і 
Небесної Сотні.

Заплановано і низку творчих 
поїздок на міжнародні фести-
валі: народного камерного ор-
кестру „Поліфонія“ — до Сло-
ваччини, народного ансамблю 
танцю „Вірність“ — до Іспанії. 
Духовий оркестр візьме участь 
у міжнародному фестивалі 
„Яскрава симфонія Прикар-
паття-19“ у Трускавці. У цьому 
році традиційно братимемо 
участь у спортивному вечорі 
кафедри фізичного виховання, 
у Наукових фестинах, у прове-
денні Дня першокурсника, ба-
гато заходів планує МІОК.

Торік завдяки анкетуванню 
добре поповнили колективи 
першокурсниками — тепер 
вони всі укомплектовані. У на-
родному ансамблі танцю „Вір-

ність“ — трохи слабші хлопці, тож 
вони потребують більше занять. За-
галом, у нас є 12 колективів різних 
жанрів, але хочемо мати ще й ор-
кестр народних музик. У його скла-
ді будуть цимбали, баян, дві скрип-
ки, кларнет, сопілка, контрабас або 
тамбурин. З першого березня для 
створення цього оркестру збира-
тимемо студентів, які вміють грати 
на народних інструментах. Згідно з 
анкетами, які заповнювали першо-
курсники, у Політехніці навчається 
багато сопілкарів і баяністів, але ми 
після прослуховування їх виберемо 
найліпших. Керівник — викладач 
із Львівського коледжу культури і 
мистецтв.

Будуть якісь зміни методичні, 
серед керівників колективів?

— У нас склалася стабільна ко-
манда, задоволений керівниками 
— усі молоді й активні. Важливо до 
кожного з них знайти індивідуаль-
ний підхід, але я їх добре вивчив і 
нам вдається легко взаємодіяти. До 
слова, із кількох керівників створи-
мо тимчасовий ансамбль для ви-
ступу на Шевченківському вечорі 
— виконають один із творів Шев-
ченка (наразі ще вибираємо який).

Наталя ЯЦЕНКО
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ЗДОРОВ'Я

МІФИ І РЕАЛІЇ У ЛІКУВАННІ РАКУ
Онколог-практик та молодий науковець, резидент 
онкологічної школи в Бельгії, член Європейської спілки 
хірургів Маркіян Фецич до Дня боротьби з раком розповів 
про те, звідки виникає хвороба, які методи у лікуванні зараз 
застосовує медицина і чи можна запобігти цій недузі.

Хвороба давня  
і розвивається 
у цивілізованих 
країнах

Перша писемна згад-
ка про рак датована 2700 
років до н.е. у Стародав-
ньому Єгипті. Тоді жрець 
Імхотеп описав його оз-
наки. Згодом пухлини 
досліджував грецький 
лікар Гіппократ. А вже в 
I–II ст. Гален розвинув так 
звану гуморальну теорію, 
згідно з якою в організмі 
онкохворих є чорна жовч. 
Згодом медики встано-
вили, що це генетичне 
захворювання, котре ви-
никає внаслідок мутації 
генів, однак не спадкове.

Якщо вдатися до ста-
тистики, то рак стрімко 
розвивається. І найбіль-
ше у розвинених найба-
гатших країнах (Америка, 
Канада, країни Євросою-
зу й Австралія), однак рі-
вень смертності вищий в 
Африканських та країнах 
Східної Європи. В Євро-
пі найгірша ситуація з 
раком в Україні. З-поміж 
усіх недуг онкологічні — 
найнебезпечніші. Щоро-
ку у світі від них помирає 
близько 10 млн людей. 

Які чинники 
спричиняють 
онкологію?

Причин виникнення 
раку багато, однак їх мож-
на поділити на три групи: 
хімічні канцерогени (на-
приклад, від цигаркового 
диму), фізичні (ультрафіо-
летове випромінювання — 
засмага, особливо на пля-
жі між 12–15 год., а також 
солярії) і біологічні канце-

рогени (для раку шлунка 
— бактерія гелікобактер 
пілорі). До раку можуть 
призвести різні види ін-
фекцій, найбільше — вірус 
папіломи людини, уже зга-
дуваний гелікобактер піло-
рі, гепатит С і гепатит В. 

Лікар спростовує те, 
що раком можна зарази-
тися оральним, повітря-
но-крапельним, статевим, 
контактним шляхом чи че-
рез кров. Але наголошує, 
що вірус папіломи люди-
ни, який може призвести 
до хвороби, передається 
статевим шляхом.

Нема доказової бази, 
що до раку призводять 
психологічні чинники — 
образи, негативні емоції. 
Стрес, недосипання, по-
гане харчування, мала фі-
зична активність можуть 
впливати лише опосеред-
ковано — не безпосеред-
ньо викликати хворобу, 
але спричинити її подаль-
ший розвиток.

— Є багато причин „на 
грані“, які нібито виклика-
ють рак, а з другого боку 
— ні. Наразі не доведено 
про вплив мобільних теле-
фонів, ГМО, кави, цукру, — 
наголошує лікар.  

Як виявити рак?
Чи проявляється хво-

роба одразу з часу її ви-
никнення? Ні. Рак небез-
печний тим, що розвива-
ється непомітно, повільно, 
а проявляється на дальших 
стадіях. Тому важлива 
рання діагностика. Також 
лікар застерігає, що по-
рушення одного показ-
ника ще не свідчить про 
хворобу, адже зазвичай 
це притаманне багатьом 

іншим недугам. Тому тре-
ба обстежувати організм 
комплексно, періодично 
і різними методами, щоб 
уникати гіподіагностики 
(невиявлення хвороби, 
коли вона є) чи гіпердіа-
гностики (виявлення хво-
роби, коли її насправді 
нема).

Медики радять пері-
одично обстежувати ор-
ганізм, починаючи від 
20-ти років, і на певний 
вік та стать пропонують 
конкретні скринінгові об-
стеження, мотивуючи тим, 
що коли раніше хворобу 
виявити, тоді вона краще 
піддається лікуванню.

Методи 
лікування

Весь процес базу-
ється на трьох основних 
методах. Найдавніший 
— хірургія. На сьогодні у 
світі активно розвиваєть-
ся роботохірургія (тобто 
руки робота, але мозок 
хірурга). Завдяки ній лі-
кар може побачити знач-
но менші судини, лімфо-
вузли, ніж при звичайній 
хірургії. На початку ХХ-го  
століття ефективність у 
лікуванні раку почало 
проявляти опромінення і 
на сьогодні ним послуго-
вуються доволі активно.

— Медицина також 
почала використовувати 
неінвазивний метод — 
гамма-ніж, який ефектив-
ний для пацієнтів з пух-
линами мозку. Це спря-
мований пучок енергії, 
який можна розрахувати 
до міліметра. Він випалює 
тканину, не зачіпаючи всі 
навколишні структури, — 
каже лікар Фецич. 

І наймолодший метод 
— хіміотерапія. Новим 
проривом у ній стала 
таргетна хіміотерапія, яка 
розрізняє, які клітини слід 
знищувати. Однак наразі 
вона доволі дороговар-
тісна навіть для висо-
корозвинених країн. Ще 
одне нещодавнє відкрит-
тя, яке медики вважають 
проривом, — імунотера-
пія, яка активує власний 
імунітет людини проти 
пухлинних клітин. 

— Що стосується на-
родних методів, зокре-
ма фітотерапевтичних, 
то, знову ж таки, вони не 
мають доказовості. Хоча 
є пацієнти, які спершу 
лікувалися традиційно, а 
потім народними мето-
дами і стверджують, що 
саме народна медицина 
їм допомогла. Однак це 
неоднозначно, бо могло 
допомогти саме тради-
ційне лікування, — наго-
лошує лікар.

Як запобігти 
раку?

Лікар радить кілька 
простих правил, доступ-
них кожному. Заблокува-
ти канцерогени, виключи-
ти сонячне опромінення, 
стежити за власною ма-
сою, дбати про фізичну 
активність, здорове харчу-
вання, народження дітей і 
якомога триваліше грудне 
вигодовування. Також не 
нехтувати вакцинацією, 
зокрема проти папіломаві-
русу і гепатиту В, а також 
скринінговими обстежен-
нями. 

Ірина МАРТИН
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально:

1. Усі жінки турецького султана. 4. Старовин-
ний український струнно-щипковий музич-
ний інструмент. 8. Сталевий інструмент 
із двома зубцями, який використовують 
для настроювання музичних інструмен-
тів. 9. Велике промислове підприємство, 
що об’єднує кілька різних підприємств, 
зв’язаних між собою технічним проце-
сом. 11. Рід вічнозелених рослин родини 
агавових, поширених у Центральній та 
Південній Америці. 14. Трав’яниста тро-
пічна рослина зі солодкими соковитими 
плодами. 17. Особа, що таємно збирає 
відомості, які становлять державну або 
військову таємницю для передання їх ін-
шій державі. 18. Так, на турецький лад, наз-
вав себе Карась в опері С. Гулака-Артемов-
ського „Запорожець за Дунаєм“. 19. Неодру-
жений чоловік; парубок. 20. Звуковий обсяг 
голосу, музичного інструмента. 21. Дорога з 
твердим покриттям. 23. Майстер, який виготов-
ляє і настилає паркет. 25. Амазонський дельфін. 
27. Одиниця площі. 29. Невеличка заглибина на 
щоці, особливо помітна при посмішці. 30. Героїчні 
народні пісні, історичні думи, билини, міфи, легенди, 
які відображають важливі соціальні події. 31. Форма 
рельєфу, глибока довга западина з крутими схилами; 
урочище. 32. У давньогрецькій міфології бог шлюбу. 
35. Маленький кімнатний песик з довгою волохатою 
шерстю. 39. Тип українських літаків. 40. Багатий по-
кровитель наук і мистецтв. 44. Нота. 45. Держава в 
Південній Америці. 46. У давньогрецькій міфології 
бог кохання. 47. Старовинний французький танець. 
49. Огорожа, сплетена з лози, тонкого гілля.

Вертикально: 
2. Одержувач листа, телеграми. 3. Перелік страв та 

напоїв, що подають у ресторанах. 4. Тропічна рослина, 
з якої добувають кокаїн. 5. Українська письменниця, 
дружина А. Малишка. 6. Єгипетський фараон-рефор-
матор, який проголосив Атона єдиним державним бо-
гом. 7. Почуття неприязні, огиди до когось. 10. Озеро 
в Казахстані, яке входить в десятку найбільших озер 
світу. 12. Тимчасовий замісник мужа. 13. Сукупність 

відомостей з якої-небудь галузі, набутих у ході нав-
чання, дослідження. 15. Солодкий кондитерський ви-
ріб. 16. Спокійний музичний темп. 22. Урочистий вірш, 
присвячений знаній особі чи події. 23. Давньоримське 
місто, яке загинуло внаслідок виверження Везувію. 
24. Верховний бог у давніх греків, якого римляни ото-
тожнювали зі Сатурном. 26. Місто в Бельгії, де вперше 
під час війни застосували газову атаку. 28. Виростає 
на голові чоловіка, і не один, а цілих два, якщо дру-
жина його зраджує. 31. Один з Індонезійських ос-
тровів. 33. Найвища гора на острові Кріт. 34. Геоде-
зичний інструмент для побудови на місцевості кутів. 
36. Морська безхребетна тварина, десятиногий рак. 

37. Літера грецького алфавіту. 
38. Український письменник 
автор роману „Наливайко“. 
40. Голова муніципалітету. 
41. Зацукрований фрукт або 
зацукрована шкірка якогось 
плоду. 42. Римський імпера-
тор, якому приписують підпал 
Рима. 43. Музичний звук, що 
має точно визначену висоту. 
48. Роман українського пись-
менника Григорія Тютюнника.

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 43 44

45 46

47 48

49

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 3

Горизонтально: 3. Барак. 5. Саржа. 9. Банк. 10. Контрабас. 11. Уран. 
12. Брюнет. 14. Оптика. 15. Раджа. 18. Артерія. 20. Антракт. 22. Протест. 
23. Ембріон. 27. Саркозі. 29. Заповіт. 32. Скаут. 35. Зодіак. 37. Контур. 
38. Липа. 39. Атестація. 40. Ромб. 41. Тіара. 42. Такса.
Вертикально: 1. Брикет. 2. Крісло. 3. Букініст. 4. Конкур. 5. Субота. 
6. Акустика. 7. Ватра. 8. Латка. 13. Ідіот. 16. Гіпотеза. 17. Інтернат. 18. Ара-
міс. 19. Яр. 20. Ас. 21. Талант. 24. Мі. 25. Рішар. 26. Оз. 28. Росінант. 
30. Вапнярка. 31. Йорик. 32. Селена. 33. Терцет. 34. Сурма. 36. Клапан. 
37. Клямка.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
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. № 190057

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  

та Марія КІНДРАТОВИЧ.

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, 
Анастасії МОЗГОВОЇ та Ірини МАРТИН.

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри технології бі-
ологічно активних сполук, фар-
мації та біотехнології Інституту 
хімії та хімічних технологій Наці-
онального університету „Львів-
ська політехніка“ сердечно ві-
тає з ювілеєм доцента кафедри

Жанну Дмитрівну  
ПАРАЩИН. 

Хай спокій і мир панують в родині, 
Удача стрічає при кожній годині. 

Хай легко працюється, гарно живеться, 
Все вміється, множиться і удається! 

Здоров’я міцного і щастя без краю, 
Усього найкращого ми Вам бажаєм!

Шановний Іване Євстаховичу Лопатинський!
Всьому колективові кафедри фізики ІМФН, всім, 
хто пройшов з Вами нелегкими професійними 
дорогами, надзвичайно приємно привітати Вас 
із 75-річчям!
Насамперед хочеться побажати Вам міцного бо-
гатирського здоров’я, молодечого запалу, міц-
ності духу і наснаги для здійснення всього заду-
маного на довгі-довгі роки.
Всі, кому упродовж минулих років доводилося 
працювати пліч-о-пліч з Вами, завжди з приєм-
ністю згадують моменти як ділового, так і прос- 
того людського спілкування.
Вимогливість як керівника, вміння чітко стави-
ти завдання, вказуючи найоптимальніші шляхи їх 
розв’язання і, водночас, спроможність розуміти 
колег, їхні потреби й проблеми — ось що завж-
ди відрізняло Вас від багатьох інших людей, на-
ділених владою і відповідними повноваженнями.

Тож цього святкового дня 
вітаємо Вас із ювілеєм, зи-
чимо всіляких гараздів, 
особистого щастя, родин-
ного затишку й благопо-
луччя!

Вам 75, та хіба ж це літа,
Коли очі горять і душа молода?!
Хай доля дарує Вам доброго віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку,
Хай обминають невдачі і грози,

Хай тільки від сміху з’являються сльози!
Міцного здоров’я, з роси і води,

Бадьорість і радість хай будуть завжди!
Ми Вам посилаємо ці вдячні слова,
А Бог хай дарує Вам многії літа!

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, які видав На-
ціональний університет „Львівська політехніка“: 
диплом спеціаліста ВК № 21691375 на ім’я: Нав-
роцька Іванна Михайлівна;
диплом спеціаліста МБНХ № 010912 на ім’я: 
Одноріг Олег Іванович;
залікову книжку № 1513015 на ім’я: Василець 
Іван Валерійович; 
залікову книжку № 1809559 та студентський 
квиток на ім’я: Яремій Василь Михайлович.
Вважати недійсним диплом спеціаліста 
ВЕ № 013270, який видав Державний універси-
тет „Львівська політехніка“ на ім’я: Ликов Мак-
сим Юрійович.

Колектив Інституту дистанційного навчання На-
ціонального університету „Львівська політехні-
ка“ висловлює щирі співчуття начальнику від-
ділу організаційного супроводу дистанційного 
навчання Уляні Степанівні Антонів та її родині з 
приводу тяжкої втрати — смерті

батька.
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ТОП-події тижняу  
    Львівській політехніці
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