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ВАША ДУМКА

ЯК ВИ СТАВИТЕСЯ ДО БЛОГІВ І БЛОГЕРІВ? 
ЧИ ДОВІРЯЄТЕ ЇМ? 

Анастасія Лагоцька, студентка третього 
курсу Інституту сталого розвитку імені 

В. Чорновола:

„Мене це не цікавить“
Блогів не читаю. Якщо відверто, мені просто не 
цікаво. Я вважаю, що це певною мірою банально 
загублений час. Можливо, я просто не знайшла ще 
людини, яка могла б розповісти мені щось, що справ-
ді цікавить мене, й чого ще не розповіли інші. Але й витрачати час на її 
пошуки теж не вважаю доцільним. Більшість речей дізнаюсь від друзів і 
знайомих.

Вероніка Єгорова, студентка третього курсу 
Інституту гуманітарних і соціальних наук:

„Це ідеалізація життя“
Читаю багатьох блогерів. Намагаюся черпати 

щобільше корисної інформації, лайфхаків, на-
тхнення та ідей. Цікавлюся різною тематикою: 

відстежую арт- і фітнес-блогерів, читаю повідом-
лення від деяких міжнародних організацій, політиків 

та відомих людей. Блогам і блогерам довіряю частково. 
Дотримуюся думки, що соціальні мережі — своєрідна ідеалізація життя, 
де пости — заради постів, а інформацію — часто проплачено або взято з 
повітря.

Андрій Гурський, студент п’ятого курсу 
Інституту енергетики та систем керування:

„Веду два блоги“
Я веду два блоги. Перший — від 2017 року. Після 
повернення зі США, де був на Work&Travel, у мене 

було чимало інформації, якою хотів поділитися. 
Після подорожей автостопом Європою з'явилося 

ще більше інформації, цікавих історій, лайфхаків, тож 
я розпочав блог в Instagram. Коли помітив, що людям це ці-

каво, взявся за справу професійно. У своєму Telegram-каналі Backpackersua 
вже три місяці ділюся посиланнями на дешеві авіаперельоти за кордон, 
щодня з’являється 2–3 пропозиції. Планую створювати нові тематичні ка-
нали. Часу на блоги витрачаю небагато, коли подорожую — постів більшає.

Міркувала й опитувала  
Анастасія СТЕПАНЯК (МОЗГОВА)

Цьогоріч у березні Всесвітня 
павутина відзначає 30-річ-
ний ювілей. За три деся-
тиліття інтернет став не-
від’ємною частиною життя 
людини, діставшись до всіх 
його сфер. Одним із про-
дуктів цього явища є блоги 
і блогери, які останніми 
роками часто позиціонують 
думками лідерів, особливо 
це спостерігаємо серед 
підлітків і молоді.

Одним із перших блогів, за 
версією газети Washington 
Profile, вважають сторінку 
британського спеціаліста з 
інформатики, засновника 
вже згаданої Всесвітньої 
мережі Тіма Бернерса-Лі, де 
він, від 1992 року публікував 
новини.

Сучасні блогери, влогери 
або інфлюенсери, як їх ще 
називають, формують сві-
тогляд своїх підписників, їхні 
уявлення про стиль життя, 
стосунки, харчування, моду, 
спорт, подорожі тощо. Вони 
впливають на аудиторію 
за допомогою свого авто-
ритету, досвіду, таланту, 
надихаючи читачів до нових 
звершень або ж навпаки, 
формуючи в них комплек-
си. Блогери повідомляють 
про подробиці особистого 
життя, просять їм допомогти 
вибрати одяг, їжу та інше, у 
такий спосіб роблячи фоло-
верів наче частиною свого 
життя. Хтось приймає таку 
поведінку за щирість і від-
критість, інші — за надлишок 
вільного часу, який „зірки“ 
не мають на що витратити.

Нині дедалі частіше блоги і 
блогери володіють підви-
щеним рівнем довіри, по-
рівняно з класичними ЗМІ. 
Усе через зворотній зв’язок, 
яким інфлюенсери забез-
печують свою аудиторію, 
активно спілкуючись з при-
хильниками, мов з добрими 
друзями.

Продовження теми на 14 с.
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NOTA BENE!

Минулого тижня студенти Львівської політехніки, які зацікавлені у стажуванні на 
різних підприємствах Польщі, мали можливість ознайомитися з умовами участі 
у програмі Leopolis for Future, яка діє у нас вже понад п’ять років. 

СТУДЕНТІВ-ПОЛІТЕХНІКІВ ЗАПРОСИЛИ  
НА ПРАКТИКУ У ПРОВІДНІ  
ПОЛЬСЬКІ ФІРМИ

У межах цієї програ-
ми студенти можуть за 
кошти польських фірм 
проходити місячне ста-
жування. Починалося все 
зі співпраці з Львівською 
політехнікою. Зараз до 
цієї програми залучені 
ще студенти Львівського 
національного універ-
ситету ім. І. Франка та 
Львівської національної 
академії мистецтв. 

— Фірми, які роб- 
лять внески у програму 
Leopolis for Future, бе-
руть до себе на практику 
студентів, забезпечують 
їм переїзд, проживання, 
дають так звані кишень-
кові гроші, які часом 
дорівнюють третині чи 
половині польської зарп-
латні. І студенти за своїм 
фахом мають можливість 
постажуватися, побачи-
ти, як працють польські 
фірми, — розповіла про-
відний фахівець Цен-
тру міжнародної освіти 

Наталія Рожанківська. 
— Наприклад, студен-
там-економістам про-
понують декілька бан-
ків, які мають філіали по 
всьому світу. Якщо сту-
денти себе добре заре-
комендують, то можуть 
отримати й пропозицію 
роботи.

Серед фірм, зацікав-
лених у стажуванні на-
ших студентів, — велика 
готельна мережа Orbis, 
яка займається туриз-
мом. Студенти можуть 
тут проходити всі рів-
ні управління готелем: 
від рецепції до вищих 
щаблів. Минулоріч до-
єдналася ще правнича 
фірма. А цього року гі-
гант в авіації — фірма 
Boeing. Тут зацікавлені 
в студентах інженерних 
спеціальностей, зокрема 
з напряму програмуван-
ня. Також до програми 
долучається міська рада 
Гданська, а це непогана 

нагода для управлінців 
та архітекторів.

Тепер, окрім студен-
тів, до програми можуть 
долучатися й аспіранти. 
Переважно практика 
триває місяць — у липні. 
Та деякі фірми продов-
жують її ще на місяць. 

Серед вимог — знан-
ня польської та англій-
ської мов. Акцент, звісно, 
на польській. 

Відбір відбувається 
у три етапи. Спочат-
ку подають документи 
у Центр міжнародної 
освіти. Польський коор-
динатор визначає певну 
кількість заявок на дру-
гий етап. Тоді, вивча-
ючи подані документи, 
обирають найкращих. 
Цьогоріч — 20 осіб. Піс-
ля другого етапу відбу-
вається скайп-інтерв’ю, 
в якому з потенційними 
практикантами розмов-
ляють на найрізноманіт-
ніші теми, щоб зрозуміти 

їхній світогляд, наскільки 
вони соціально адапто-
вані, яку вбачають пер-
спективу. І третій етап 
завжди відбувався у Ге-
неральному консульстві, 
туди приїжджає дуже 
серйозна комісія у скла-
ді директора програми, 
інколи є представники 
фірм, наші проректо-
ри, цього року ще буде 
представник компанії 
Boeing. І також цьогоріч 
полегшення для політех-
ніків: бо останній етап 
відбору відбуватиметься 
у рідних стінах нашого 
університету, тож стресу 
для них буде менше. 

Минулого року за-
явки подали 130 студен-
тів, з них 30 потрапили 
на другий етап. А вже з 
трьох десятків — 9 сту-
дентів отримали можли-
вість пройти стажування 
в Польщі. 

Наталія ПАВЛИШИН
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NOTA BENE!

БІБЛІОТЕКАРІВ НАВЧАЛИ 
ЛІДЕРСТВУ ТА КОМАНДНОЇ 
РОБОТИ

У межах підвищення рівня менеджменту персоналу 
Львівської політехніки 15 березня в Науково-технічній 
бібліотеці відбувся тренінг „Лідер і його команда“. 

Коучем була доцент кафед-
ри менеджменту персоналом та 
адміністрування Інституту еконо-
міки і менеджменту Надія Любо-
мудрова.

На початку тренінгу Надія 
Петрівна окреслила три голов-
ні правила успішного навчання: 
уважно слухати й не перебивати; 
активно долучатися до процесу; 
не ображати інших, обстоюючи 
свою думку.

Метою проведення тренінгу 
було навчити керівників бібліо-
теки правильно керувати коман-
дою, розвивати свої лідерські на-
вички та досягати успіху.

Чималу увагу приділили темі 
work and life balance, оскільки від-
сутність чітких відмежувань осо-
бистого життя від роботи — одна 
з ознак поганого керівника, що 
безпосередньо впливає на якість 
управління персоналом. 

Для визначення балансу учас-
никам тренінгу запропонували 
пройти психологічний тест. У 
колі потрібно було написати де-
сять цінностей у роботі і позна-
чити їх за 10-баловою шкалою 
важливості, точково з’єднавши 
між собою. У кого коло виходи-

ло гладким, означало, що все 
збалансовано. Коли ж коло мало 
гострі кути, — необхідно зверну-
ти увагу на ділянки, які перешко- 
джають досягти балансу.

Загалом під час тренінгу, 
який до певної міри базувався 
на матеріалі американського 
письменника, науковця, мене-
джера Пітера Друкера, охопили 
поняття корпоративної культури, 
толерантності та впровадження 
smart-цілей, які так активно ви-
користовують в IT-галузі. Також 
учасники пройшли низку тестів 
на визначення найкреативнішо-
го працівника в колективі та на 
визначення типу лідера.

Такий тренінг, як зазначали 
його учасники, є надзвичайно 
потрібний і актуальний, бо без 
доброго керівника команди не-
можливо досягнути оптимізації 
робочих процесів. 

Бібліотекарі й надалі ініціюва-
тимуть організування таких тре-
нінгів і планують співпрацювати 
із Надією Любомудровою, щоб 
розвиватися в галузі менедж-
менту.

Анастасія ЗАДОРОЖНА, 
студентка 2 курсу ІНПП
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15 березня МОН оголосило кон-
курс на посади ректорів уні-
верситетів. Найближчим часом 
очільників обиратимуть у Львів-
ській політехніці, Університеті біо- 
ресурсів і природокористування 
України, Університеті фізичного 
виховання і спорту України, Му-
качівському держуніверситеті, 
Закарпатській академії мистецтв. 
Кандидати повинні подати до-
кументи впродовж двох місяців. 
Перелік вимог — на сайті МОН.

Українські та американські на-
уковці працюватимуть над по-
ліпшенням інженерної освіти. 
Для  цього вони у Харківській 
політехніці проведуть спільний 
педагогічний експеримент, що 
стане стимулом для запрова-
дження нових методик викладан-
ня прикладних дисциплін. 

Розпочався конкурс на укла-
дення угод на першочергове 
зарахування до закладів вищої 
педагогічної освіти за держза-
мовленням. Переможці конкурсу 
отримають право на першочер-
гове зарахування на навчання та 
підпишуть угоду, відповідно до 
якої вони повинні погодитися піс-
ля здобуття освіти відпрацювати 
на конкретних місцях не менше 
трьох років. 

МОН оприлюднило проект по-
станови Кабміну „Про внесення 
змін до ліцензійних умов прова-
дження освітньої діяльності“ і 
пропонує його до громадського 
обговорення. Документ перед-
бачає удосконалення ліцензійних 
умов та процедури ліцензування в 
усіх освітніх сферах, що стосуєть-
ся кадрового та матеріально-тех-
нічного забезпечення, а також 
удосконалення вимог до закладів 
освіти, де навчаються іноземці та 
особи без громадянства. 

У межах тижня відкритого Уряду 
МОН ініціювало обговорення 
законопроектів щодо вищої 
освіти та освіти для дорослих. 
Учасники зустрічей — представ-
ники вишів, громадських органі-
зацій, асоціацій, освітніх програм, 
парламентарі. Вони говорили про 
підвищення якості вищої освіти, 
конкурентоспроможності вишів, 
умови визнання неформальної та 
інформальної освіти, ідеї дуаль-
ної, неперервної освіти тощо.

За матеріалами  
інформагентств та МОН
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СТУДІЇ

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ

На кафедрі теоретичної та практичної психології ІНПП 
відбулася Перша міжнародна науково-практична 
конференція „Психологія національної безпеки і 
благополуччя особистості“.

Як розповіла старша викладач-
ка кафедри ТПП Галина Закалик, 
тема конференції зумовлена жит-
тєвими викликами, зокрема не- 
оголошеній війні на Донбасі. Отож, 
важливе місце в обговореннях 
присвячене чинникам, що вплива-
ють на національну безпеку. Також 
ішлося про поняття „добробут осо-
бистості“ з погляду психологічних 
чинників, які насамперед є індиві-
дуально особистісними. 

— Людина народжується і вихо-
вується в сім’ї, тому вона стає осо-
бистістю насамперед під впливом 

сім’ї, а далі — соціально-
го середовища, що її ото-
чує. Важливо не рамкува-
ти дитину, розвивати її як 
повноцінну особистість, в 
атмосфері підтримки і по-
хвали. Це суттєво впливає 
на дальшу поведінку в су-
спільстві, — каже співроз-
мовниця. — Тепер часто у 
дитячих колективах вини-
кає проблема булінгу. Щоб 
її розв’язати, треба працю-
вати і з цькувальником, і з 
жертвою цькування. Про 
це ми говорили на конфе-
ренції. 

Захід, що тривав два дні, 
охопив пленарне засідан-

ня, шість секційних і майстер-кла-
си. На секційному засіданні Іо-
ланта Ґураль-Пулроя з Польщі 
зосередилася на залежності дітей 
від гаджетів, яку здебільшого ство-
рюють самі батьки, дозволяючи їм 
з раннього віку телефони і планше-
ти. Втягування у техніку створює 
проблеми не лише з фізіологічним 
здоров’ям, а й із психічним. Та-
кож ішлося про суб’єктивність як 
ключовий ресурс у життєвій кризі 
особистості, негативні психологіч-
ні впливи ЗМІ на людину тощо.

На секційних засіданнях обго-
ворили основи психології націо-
нальної безпеки, зокрема акценту-
вали на руйнівній психології та пси-
хології корупції, зосередилися на 
основних чинниках психологічної 
безпеки особистості у суспільстві, 
безпеці суспільства, психології 
життєвого успіху, подолання криз 
та ефективному функціонуванні в 
соціальному просторі. 

Цікаві були майстер-класи, до 
яких долучилися студенти. Стар-
ша викладачка кафедри Надія Го-
рошкевич акцентувала на ролі по-
зитивного підкріплення у стосунках 
викладача та студента, на тому, що 
у критиці, кого б вона не стосува-
лася, можна порівнювати здобутки 
людини, але аж ніяк не людину з 
іншими особами, адже в кожного 
— свій шлях і свої стартові можли-
вості. 

У конференції взяли участь нау-
ковці не лише кафедри теоретичної 
та практичної психології нашої По-
літехніки, а й університетів Харко-
ва, Одеси, Чернігова, Сум, колеги 
з Польщі. 

— Всі доповіді викликали ба-
жання дискутувати, сперечатися. 
Це має свої обґрунтування, адже 
обговорюємо нові явища, від яких 
і позитивні, і негативні враження. 
Тішить, що до заходу активно до-
лучилися студенти, — резюмує за-
ступниця голови оргкомітету Олена 
Лещинська. 
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СТУДІЇ

ВІДРАХУВАННЯ З АСПІРАНТУРИ МАЄ РІЗНІ 
ПРИЧИНИ

На останньому засіданні Вченої ради трьох осіб із 
різних спеціальностей відрахували з аспірантури. 
З яких причин таке відбувається? Про це, а також 
про особливості аспірантського життя розповідає 
очільниця відділу докторантури та аспірантури 
Львівської політехніки Олена Мукан.

Отож, чому доводиться відра-
ховувати аспірантів? 

— Відповідно до чинного зако-
нодавства, якщо аспірант з певних 
причин не виконує свої зобов’язан-
ня, вчена рада інституту порушує 
клопотання перед Вченою радою 
університету про відрахування та-
кого аспіранта. Проте кожен випа-
док ретельно вивчають, науковий 
керівник та завідувач кафедри з’я-
совують причини.

Якщо в аспіранта виникають 
об’єктивні причини невиконання 
освітньо-наукової програми (по-
гіршення стану здоров’я, складні 
сімейні обставини тощо), він може 
взяти академічну відпустку, однак це 
треба документально підтвердити. 

Можливе відрахування через 
переведення до іншого навчаль-
ного закладу, порушення умов 
договору (контракту), укладеного 
між університетом та аспірантом. 
Також аспірант має право на від-
рахування за власним бажанням. 

Чи сьогодні популярно вступа-
ти до аспірантури?

— 2016 року відбулися зміни у за-
конодавстві, що регламентують про-
цедуру підготовки аспірантів. Тоді 
вступило значно менше осіб, ніж за-
звичай, адже закономірно, що будь-
які зміни завжди насторожують, від-
лякують, спричиняють до багатьох 
запитань. Але тепер до аспірантури 
починають вступати охочіше. І це ті-
шить. Хоча сьогодні ми ще не дійшли 
до чисельності, яка була в 2014–2015 
роках. Якщо вдатися до статистики, 
то в 2015 р. до аспірантури Політех-
ніки вступило 213 осіб, в 2016 р. — 
74 особи (з яких 49 — на бюджетну 
форму навчання), в 2017 році —  
97, а в 2018 р. — 111 осіб.

Коротко нагадаю про зміни. Те-
пер при вступі складають не три 

іспити, а два — іноземну мову і 
спеціальність, однак вчитися до-
ведеться чотири роки. Бюджетні 
місця передбачено лише на ден-
ній формі. Пропозиції формуємо у 
грудні, на підставі моніторингу по-
треб кафедр і резерву обдарованих 
вступників. 

Дисциплін побільшало. На ос-
нові програм та навчальних планів 
конкретних спеціальностей, аспі-
рант працює за сформованим ін-
дивідуальним навчальним планом 
та індивідуальним планом наукової 
роботи. Їх необхідно дотримувати-
ся і щороку звітувати про виконан-
ня, після кожного семестру склада-
ти іспити, заліки. Отож, навчання 
в аспірантурі стало більш струк-
туроване, що, відповідно, більше 
дисциплінує і спонукає постійно 
перебувати в університеті.

Спершу аспіранти вивчають 
освітню складову, а вже 

після того працюють над дослі-
дженням?

— Не зовсім так. На одних спе-
ціальностях освітня складова три-
ває три семестри, на інших — чо-
тири. У перші два роки навчання 
наукову й освітню складову ре-
алізовують паралельно, а вже на 
третьому-четвертому році можуть 
сконцентровуватися винятково на 
науковій роботі та, використову-
ючи набуті знання, продовжувати 
дослідження. 

А чи може аспірант працюва-
ти? 

— Відповідно до чинного законо-
давства, аспірант, який отримує 
стипендію, може працювати непов-
ний робочий час і не більше ніж на 
півставки. Якщо аспірант влашто-
вується на роботу до Політехні-
ки, то у відділі кадрів погоджують 

графік його роботи з розкладом 
занять. Очевидно, що поєднувати 
навчання в аспірантурі з роботою 
можуть тільки успішні аспіранти, 
які в повному обсязі та в установ-
лені терміни виконують індивіду-
альний навчальний план та інди-
відуальний план наукової роботи.

На яких спеціальностях біль-
ший попит до аспірантури, а 

де його нема взагалі? 
— Охоче йдуть до аспірантури 

на архітектуру, будівництво, геоде-
зичні спеціальності, комп’ютерні, 
метрологію, економічні, хімічні, 
право. Проте з 54-х ліцензованих 
спеціальностей готуємо аспірантів 
тільки за 38-ма.

Чим цікаве життя аспіранта? 
— Аспіранти мають багато 

можливостей — брати участь у кон-
курсах, вигравати ґранти (до сло-
ва, на всіх спеціальностях передба-
чено вибіркову дисципліну „Техно-
логія оформлення ґрантових заявок 
та патентних прав“), їздити на за-
кордонне стажування, брати участь 
у літніх і зимових англійськомовних 
таборах, що відбуваються за учас-
тю волонтерів Корпусу миру США 
в Україні, проектах стартап-школи 
тощо. Також в усіх аспірантів пе-
редбачений педагогічний практи-
кум, а це нагода спробувати себе в 
ролі викладача. Якщо говорити про 
фінансові можливості, то сьогодні 
стипендія аспіранта — близько п’я-
ти тисяч гривень. 

Як складається доля випус-
кників аспірантури? 

— Значна частина залишається 
працювати в Політехніці. Ще хтось 
працює у приватному секторі, зо-
крема в ІТ, де науковий ступінь що-
раз більше допомагає кар’єрному 
зростанню. Наші випускники є і в 
державних установах, інших уні-
верситетах. Багато їдуть за кордон 
і там продовжують наукову діяль-
ність. Отож, Львівська політехніка 
готує науково-педагогічні кадри не 
тільки для України, а й для інших 
держав. 

Розмовляла Ірина МАРТИН
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СТУДІЇ

ДЛЯ ТИХ, ХТО ХОЧЕ РОЗПОЧАТИ РОБОТУ В ІТ

Компанія AMC Bridge та Львівська 
політехніка підписали угоду про 
партнерство та співробітництво. У її 
рамках вони запровадять декілька 
спільних проектів, спрямованих на 
підвищення рівня знань та практичних 
навичок серед студентів технічних 
спеціальностей.

Під час зустрічі з пред-
ставниками міжнарод-
ної компанії AMC Bridge 
студенти ІТРЕ дізнали-
ся, як туди потрапити на 
стажування та отримати 
постійну роботу. Про це 
їм розповіли представ-
ники дніпровського офісу 
Сергій Фомін і Євген Ра-
кіта. Компанія розробляє 
програмне забезпечен-

ня для світових лідерів 
найрізноманітніших ін-
дустрій. На ринку праці 
вона з 1999 року. Голов-
ний офіс розміщений у 
США. Має декілька офісів 
в Україні — дніпровський, 
сумський, хмельницький, 
чернівецький, а віднедав-
на і львівський. 

Серед актуальних 
вакансій — девелопе-

ри, інженери, аналітики, 
веб-дизайнери, маркето-
логи тощо. Більшість з них 
— у дніпровському офісі, 
по одній — у сумському і 
львівському.

За попередніми до-
мовленостями, випускни-
ки курсу CPA:Programming 

Essentialsin C++ Академії 
Cisco, що діє при кафе-
дрі телекомунікацій, піс-
ля успішної співбесіди з 
представниками компанії 
AMC Bridge можуть про-
йти стажування за про-
грамою Campus.

Ірина МАРТИН

ЯК РОЗВИВАЄТЬСЯ РИНОК ПРАЦІ?

Керівник Міського центру зайнятості Олег Рісний 
прочитав студентам кафедри менеджменту персоналу та 
адміністрування лекцію „Ринок праці України в контексті 
євроінтеграції“. Зустріч відбулася за підтримки відділу 
працевлаштування та зв’язків із виробництвом.

Основний акцент лекції 
— на змінах, що розвива-
ються останнім часом. Нині 
85% осіб із вищою освітою 
шукають роботу. Натомість 
серед пропозицій перева-
жають робітничі професії 
— таких є 75%. Сьогодні є 
понад 400 вакансій у кому-
нальному транспорті. Єв-
роінтеграція суттєво впли-

ває на те, що щораз більше 
людей намагаються знайти 
роботу за кордоном. 

Комп’ютеризація та 
глобалізація спричиняться 
до того, що у найближчо-
му майбутньому зникнуть  
водії, офіціанти, бармени, 
перекладачі, бухгалтери, 
юристи, медики певних 
спеціалізацій. А серед 

професій майбутнього —  
сіті-фермер, проектуваль-
ник розумних міст і будин-
ків, дизайнер, генетик, біо- 
технолог, біоінформатик, 
еколог, фахівець з альтер-
нативних джерел, зокрема 
сонячної енергетики, про-
ектувальник роботів, ін-
женер 3D-друку, вчитель, 
радник, консультант, фахі-
вець з добору персоналу. 
Суспільство не обійдеться 
й без творчості, мислення, 
креативу. А на ринку пра-
ці виграватимуть ті, хто 
дотримується гасел: хочу, 
можу, треба!

Якщо студент після 
завершення навчання не 
знаходить роботу або ж 
втрачає її на певному ета-
пі (ця інформація стосу-

ється всіх працездатних 
осіб), йому доречно стати 
на облік у центрі зайня-
тості за місцем прожи-
вання. Там він певний час 
може отримувати виплати 
з безробіття, пропозиції 
щодо працевлаштування і 
тимчасових оплачуваних 
робіт, пройти певні курси і 
отримати додатковий фах 
— наприклад, бухгалтера 
чи дизайнера, долучитися 
до практик і стажувань. 

Тепер студенти кафед-
ри МПА зможуть у МЦЗ 
проходити практику і ста-
жування.

Ірина МАРТИН
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СУСПІЛЬСТВО

ПОЛІТЕХНІКИ ПОСПІЛКУВАЛИСЯ З МІНІСТРОМ 
ВОЛОДИМИРОМ ОМЕЛЯНОМ ПРО РОЗВИТОК КРАЇНИ

Минулого тижня студенти трьох інститутів — ІНЕМ, 
ІБІД та ІІМТ Львівської політехніки мали можливість 
поспілкуватися з міністром інфраструктури, 
випускником нашого університету Володимиром 
Омеляном.

Зустріч розпочав голова 
Львівської облдержадміні-
страції Олег Синютка розмо-
вою зі студентами про причи-
ни їхнього бажання виїжджа-
ти за кордон.

Володимир Оме-
лян розповів молоді 
про те, чого вдало-
ся досягти державі 
від 2015 року та які 
плани надалі.

— Найпер-
ше хочу, щоб ми 
вшанували всіх 
добровольців, адже 
сьогодні, 14 березня, 
— День добровольця. 
Вважаю, що це також і 
свято Львівської політехніки, бо тут 
навчався легендарний Головноко-
мандувач УПА Роман Шухевич і він 
теж здобув дорожню професію. А 
потім, маючи блискучу кар’єру, 
бізнес, покинув усе і пішов добро-
вольцем воювати за Україну, — за-
значив на початку зустрічі міністр. 

Найперше, про що мусить 
дбати кожен українець, на пере-
конання Володимира Омеляна, 
робити все задля того, щоб наша 
країна була незалежною й успіш-
ною європейською державою. Бо 
впевнений: нам досить уже бути 
постійним джерелом аутсорсингу 
та еміграції.

— Пригадую початок своєї ро-
боти в Міністерстві інфраструкту-
ри і порівнюю з тим, що є тепер. 
Тоді, в 2015 році, це був справжній 
жах: дороги розвалювалися, а на 
їх ремонт не було ні копійки, за-
лізниця — в повній фінансовій ямі, 
авіація — монополізована в руках 
однієї людини і взагалі, куди не 
глянеш, все в чиїхось руках, — 
розповів Володимир Омелян. — 
Нині ми створили дорожній фонд. 
Це була дуже складна робота. Та 
тепер акциз із пального йде у фор-

мування дохідної частини. 
Цей механізм запрацював 
від 1 січня 2018 року. Й на-
решті в усіх областях поча-
ли будувати дороги. Так, це 

тривалий процес, за рік 
усі дороги поремон-
тувати не вдасться, 
але поступово до-
сягнемо відповід-
ного рівня. Часто 
порівнюємо нашу 
країну з Польщею, 
захоплюємося ав-
тобанами цієї кра-

їни, але забуваємо 
запитати, скільки це 
коштує. Цього року 
маємо рекордний 

бюджет Укравтодору і областей 
— більше 50 млрд грн, а в Поль-
щі — 200 млрд грн і всі їхні нові 
автобани зроблено за гроші ЄС. За 
п’ять років у польські дороги вкла-
ли 90 млрд євро. Ми можемо про 
таку суму тільки мріяти.

Така ж ситуація була з авіаці-
єю. Усі переконували, що авіація 
— дорогий вид транспорту й укра-
їнці не будуть літати. Та Володи-
мир Омелян зумів переконати, що 
в нас, як і в ЄС може бути лаукост, 
коли можна за кілька євро пере-
летіти з країни в країну. За два 
роки боротьби вдалося це зроби-
ти. Сьогодні зі Львова за 50 дола-
рів можна полетіти в будь-якому 
напрямку ЄС. Ще три роки тому у 
Львові було 10 рейсів на тиждень і 
виглядало, що перспективи нема. 
Нині кардинально змінили карти-
ну: Україна ввійшла в топ-20 країн 
світу, за ростом кількості рейсів.

— Коли ми в 2016 році поча-
ли історію з електрокарами, нам 
казали, що це нереально і не по-
трібно цього робити. Тепер наша 
держава входить у топ-10 країн 
світу за розвитком цього напря-
му. Також переходимо до цифро-

вої інфраструктури: електронний 
реєстр доріг, електронний реєстр 
перевізника, електронний кон-
троль доріг. Цього року в тесто-
вому режимі запускаєм інтернет 
5G. Це технологічний ривок для 
країни, — додав гість Політехніки.

Володимир Омелян наголосив 
також і на тому, що в нас автодо-
рожня галузь може бути провід-
на. Та, щоб правильно будувати 
дороги, потрібно правильно го-
тувати людей. Нині бракує квалі-
фікованих кадрів, науковців у цій 
галузі майже не залишилося. Тож 
студенти мали б орієнтуватися на 
перспективи. Зрештою, Політехні-
ка може підготувати відповідних 
фахівців.

— Якщо ми хочемо якісний 
розвиток країни, то маємо ство-
рити умови для бізнесу. Маємо 
добрий приклад цього. Ми лік-
відували монополію в небі і за-
пропонували всім авіакомпаніям 
літати на рівних правилах — без 
жодного лобізму і жодних префе-
ренцій. Тож тепер в Україні термі-
нали будує бізнес, бо розуміє, що 
пасажир генерує дохід. Нині є 15 
терміналів, а було 5. Крім Одесь-
кого аеропорту, який збудували за 
державні кошти, всі решта буду-
вали обласні ради, муніципалітети 
й бізнес. Щороку авіаційна галузь 
зростає на 25–30%. Це показово 
для всіх інших галузей. Крім цьо-
го, це також і розвиток країни, бо 
люди прилітають сюди і вкладають 
гроші в наші міста, українці мають 
змогу побачити світ і зрозуміти, до 
якого рівня життя треба прагнути. 

У межах зустрічі всі охочі мали 
нагоду запитати міністра про все, 
що цікавить: чому так неякісно ре-
монтують дороги, як розвивати-
меться Укрзалізниця, що потрібно, 
аби наш громадський транспорт 
був належної якості та багато ін-
шого.

На завершення Володимир 
Омелян закликав молодь учити-
ся, бо навіть якщо не бачать себе 
в обраній професії, постійне нав-
чання — один із головних крите-
ріїв сучасного світу.

Наталія ПАВЛИШИН

ч. 9 [3049]
21 — 27 березня 20198



СУСПІЛЬСТВО

ТЕТЯНА МАЛАХОВА ТА ЇЇ ШЛЯХ ДО УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ 
РОСІЮ, А ДО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ — ЧЕРЕЗ ВІЙНУ

Після доволі тривалої перерви відновилися зустрічі 
авторського проекту „Від книги — до мети“ 
мовознавиці, професорки Ірини Фаріон. І ця, вже 
понад п’ятдесята, зустріч подарувала глибоку поезію 
з Донецького краю Тетяни Малахової. 

— Саме у цей день, 13 березня 
2014 року, відбулося віче у Доне-
цьку, на якому українські сили на 
весь голос сказали: Донецьк — це 
Україна. Саме з цього майдану роз-
почалася окупація землі, на якій 
прожила багато років пані Тетяна. 
До Донецька звезли московських 
звірів, які з ланцами, ножами, касте-
тами накинулися на людей, які гово-
рили, що донецька земля — україн-
ська. Тоді й загинув наш побратим 
Дмитро Чернявський. Життя нашої 
країни вимірюється життями десят-
ків поколінь, які відважно, не шко-
дуючи себе, виборювали її. Батьки 
Дмитра мешкають зараз у Львові. 
Їм дуже тяжко переживати цю тра-
гедію, рана не загоюється. Це був 
єдиний син. Тепер вони усиновили 
дитину, щоби не збожеволіти, — 
розпочала зустріч Ірина Фаріон.

Знайомство з пані Тетяною було 
невипадковим,— вважає авторка 
проекту. Воно відбулося під час Ре-
волюції Гідності у найстрашнішу ніч 
на Майдані, 18 лютого 2014 року. 
Поетеса тоді читала зі сцени вірш 
російською мовою. Загалом доля Те-
тяни Малахової можна поділити на 
„до“ і„після“. Вона з Горлівки. Трива-
лий час мешкала в Росії, працювала 
на Мосфільмі, писала сценарії для 
російських фільмів, монологи для 
Андрія Данилка, а потім прийшла 
до української мови.

— Шлях до української мови 
був дуже довгим. Батько мій з Ро-
сії, мама — з Харківщини, та ми 
все життя прожили у Горлівці. Я 
працювала вчителькою російської 
мови, майже 50 років розмовля-
ла російською мовою. Коли у 2005 
році їхали з дітьми в Росію, були 
абсолютно аполітичними людьми. 
Але там все змінилося. До нас не-
погано ставилися, однак я не могла 
сприймати ставлення до України: не 
можна було говорити, що ти укра-
їнець, що це незалежна країна, яка 
має свою історію, мову. Останньою 
краплею для мене стало, коли я на-
писала сценарій до одного фільму, 
а режисер сказав внести ще одно-
го персонажа — покоївку, але, щоб 
вона була повія і „хохлушка“. Я тоді 
запитала: чому, і чи знає він, що я 
— українка. На що відповів: „какая 
вы украинка, говорите на русском, 
пишете на русском“ і додав, що всі 
українки повії. Я запротестувала, 
назвала десятки прізвищ українців, 
які зробили внесок у російське ра-
дянське мистецтво і не віддала цей 
сценарій. Саме у Москві я зрозумі-
ла, як люблю Україну. А після того 
випадку переїхали жити до Києва, 
— розповіла свою історію Тетяна 
Малахова. 

Ще один переломний момент у 
житті поетеси стався, коли на Май-
дані почалися перші вбивства — 
Сергія Нігояна, Михайла Жизнев- 
ського. Каже, що це перевернуло її 
свідомість.

— 18 лютого мене запросили 
прочитати мій вірш „Здраствуй 
мальчик за серым щитом“. Коли 
прочитала свій російськомовний 
вірш, дивлюся, на мене йде Фаріон. 
Про пані Ірину я читала ще в Росії. 
В мене намалювався такий її образ, 
що я дуже обережно на неї дивила-
ся. Тож подумала, що зараз зіштовх-
не мене зі сцени. Але вона підійшла 
і подякувала, що у вірші я згадала її 

земляка Романа Сеника і заплакала. 
Коли я сказала, що з Донбасу, вона 
відповіла, що зі Львова і що Схід і 
Захід — єдиний. З того часу ми то-
варишуємо. Я розбиваю міф про злу 
Фаріон. І вдячна, що Ірина Дмитрів-
на розбиває міф про те, що всі на 
Донбасі — погані. Так, зрадників є 
багато і нічого тут дивного немає. 
Пригадую мамині розповіді про те, 
як до Донецька колись йшли еше-
лони з Росії — безробітні, колишні 
ув’язнені, — додала пані Тетяна. 

Тетяна Малахова прочитала ба-
гато своїх віршів, всі вони присвяче-
ні темі війни, наповнені пережиттям 
трагедії, зради. Глядацька зала була 
дуже розчулена, сльози на очах і у 
хлопців, і у дівчат, і у старших слу-
хачів, подекуди було чутно схли-
пування — адже війна не залишає 
байдужим.

Гостя розповіла історію, яка зму-
сила і її змінити своє сприйняття 
значення мови. 

— Коли я була в АТО, до мене 
підійшов хлопець і каже: „пані Те-
тяно, дуже люблю ваші вірші, але 
маю прохання — розмовляйте укра-
їнською мовою“. Я тоді була ще „ка-
кая разница“ і кажу: „какая разница, 
главное, что все любим Украину“. Та 
він відповів: „коли я був у полоні, 
як над нами знущалися! І мої кати 
розмовляли російською. Тож піс-
ля звільнення з катівні я не сказав 
більше ні слова російською“. Після 
цього прохання я поступово почала 
вчити українську мову і розмовля-
ти нею. Допомогла ще й донька, бо 
спілкується винятково українською 
мовою і заборонила з внуками го-
ворити російською, щоб не зросій-
щувати їх. 

Гостя наголосила й на тому, 
що особливо зараз не маємо пра-
ва втрачати пильність і забувати, 
що нас долають не тільки кулями 
на сході, а й окуповують наші душі 
ностальгією за старими часами. 
З’являються старі передачі, фільми, 
щоб роз’ятрити душу, зачепити і по-
вести у потрібному напрямку. Вона 
переконана, що російськомовні ма-
ють переходити на українську мову. 
Бо людина ментально належить до 
того народу, мовою якого думає.

Наталія ПАВЛИШИН

ч. 9 [3049]
21 — 27 березня 2019 9



СУСПІЛЬСТВО

СУСПІЛЬСТВО НЕ ГОТОВЕ ПРИЙМАТИ ЛЮДЕЙ  
З ІНВАЛІДНІСТЮ

„На тобі цукерочку, бідна дитино“, „Така велика, 
а ще на візку“, „Мамі тяжко з тобою“. Ці та подібні 
висловлювання часто чують неповносправні та 
їхні батьки. Це означає, що ми часто не знаємо, 
як поводитися з ними, як реагувати на цих осіб 
у транспорті, на вулиці, в університеті, — робить 
висновок психотерапевт Володимир Станчишин.

Такі самі люди,  
як і ми

Насправді наше ставлення до 
людей з інвалідністю нічим не 
повинно відрізнятися від став-
лення до здорових людей. До 
них не потрібно сюсюкати, їх не 
треба шкодувати, при зустрічі у 
транспорті чи церкві тицяти їм 
барбариски. Часто з дорослими 
людьми з інвалідністю ми пово-
димося, ніби з малими, скажі-
мо, до незнайомих звертаємося 
на „ти“, тимчасом зі здоровими 
такого собі не дозволяємо. А з 
ними треба просто спілкуватися, 
як з усіма іншими.

— Коли я прийшов у гості до 
незрячої подруги Тані, вона вирі-
шила зробити чай. Вода закипіла, 
і я спершу зірвався допомогти, 
бо ж Таня не бачить! Але відра-
зу себе зупинив: досі вона якось 
робила той чай, — розповідає 
Володимир Станчишин.

Насправді такі особи можуть 
дуже багато, адже вони вміло, 
а подекуди значно краще від 
нас, здорових, пристосовують-
ся до життя. Пригадується Віра 
Омельчук із Тернопільщини, яка 
народилася без рук. Самостійно 
виховуючи двох дітей, навчилася 
ногами готувати їжу, вишивати та 
навіть робити макіяж і цим заро-
бляти на життя. 

Люди з інвалідністю потребу-
ють нашої допомоги, відповідно 
до їхніх потреб. Скажімо, щодо 
осіб із розумовими чи психіч-
ними вадами вона повинна бути 
більш відкрита. Тим, які мають 
фізичну неповносправність, по-
трібні вдосконалені побутові 
умови: пристосування у кухні, 
ванній кімнаті, можливості без 

перешкод потрапити на будь-
який поверх житлового будинку, 
до навчального закладу, поліклі-
ніки, громадського транспорту.

Психотерапевт наголошує, що 
люди з інвалідністю — такі самі, 
як і ми, попри те, що їхнє життя 
— інше. І вони будуть самостій-
ними лише тоді, коли ми навчи-
мося спілкуватися з ними, як зі 
здоровими. 

Підготувати до 
дорослого життя

Сім’я, в якій росте дитина з ін-
валідністю, проходить певні етапи 
її прийняття. Здолавши їх, бать-
ки повинні підготувати сина чи 
доньку до самостійності. 

Перше сприйняття такої дити-
ни — шок, адже ніхто не готовий 
до цього, навіть якщо батьки досі 
запевняли себе: приймемо будь-
яку дитину, якою б вона не на-
родилася. Ми не віримо, що така 
дитина може народитися саме у 
нас, таких зразкових батьків, які 
мають вищі освіти, вели правиль-
ний спосіб життя, відповідально 
готувалися до дітонародження. 
Жару додають медики, бо мало 
хто з них вміє етично повідомити 
батькам, що їхня дитина буде не 
такою, як усі. Ще гірше зі сприй-
няттям діагнозу, який проявля-
ється на другому-третьому році 
життя дитини, скажімо, аутизм, 
бо це дуже несподівано.

Далі починається заперечен-
ня: це неправда, цього не може 
бути, нам зробили неправильний 
запис у медичній картці. На цих 
двох етапах — найбільша загро-
за стосунків подружжя, яке може 
перестати спілкуватися і дійти до 
розлучення.

Поринаємо у пошук лікарів, ці-
лителів, хто за будь-яку ціну вилі-
кує нашу дитину. Коли доходить, 
що це неможливо, настає агре-
сія. Ми злимося на всіх на світі: 
на чоловіка, на здорових дітей, на 
Бога. Далі — депресія, за якийсь 
час — довгоочікуване прими-
рення: визнаємо діагноз, але ще 
не визнаємо хворою саме свою 
дитину. І нарешті — прийняття. 
На цьому етапі батьки на перше 
місце ставлять дитину, а не її хво-
робу і повертаються до повноцін-
ного життя. А ще за якийсь час, 
на етапі солідарності, вони готові 
гуртуватися з іншими батьками, 
які мають таких самих дітей. І 
починають ухвалювати рішен-
ня, щоб їхнім дітям було легше у 
цьому світі. Дива не станеться, 
але особи з інвалідністю можуть 
прогресувати у реабілітації і по-
чуватися значно краще, дійти до 
певної найвищої межі, але не до 
стовідсоткової повносправності.

Дім самостійного 
життя

Мама 9-річого Назарчика з 
ДЦП, львів’янка Ярослава Нікан-
шин визнає, що пройшла всі ета-
пи прийняття своєї дитини: 

— Я не вірила у діагноз, від-
чайдушно шукала порятунку. Ми 
з чоловіком пережили непрості 
стосунки. Я злилася на здорових 
дітей, які бігають і стрибають. 
Злилася на Бога. Був період, коли 
я не ходила до церкви. Тепер у 
нас усе налагодилося. Ми наро-
дили другу дитину — без почуття 
провини і не для Назара. А син 
доволі вдало, у міру своїх мож-
ливостей, розвивається. Такі діти 
мають особливий талант — раді-
ти життю і вчити нас цього.

Ярослава — координатор-
ка програми „Дім самостійного 
життя“, яка полягає в тому, аби 
приймати на якийсь час дорос-
лих людей з інвалідністю. Ці люди 
живуть разом з асистентами і 
вчаться жити самостійно, без 
батьків.

Ірина МАРТИН

ч. 9 [3049]
21 — 27 березня 201910



СУСПІЛЬСТВО

„КЛІЄНТ ЗАВЖДИ МАЄ РАЦІЮ!“

Щорічно 15 березня людство відзначає Всесвітній 
день захисту прав споживачів. Такі права українців, 
починаючи від 1991 року, захищає однойменний закон. 
З нагоди свята, „Аудиторія“ нагадує про права та 
можливості споживачів.

Якщо вартість товару на цін-
нику та на чеку відрізняється, 
ви сміливо можете вимагати від 
адміністрації відшкодування суми 
різниці: відповідно до частини 8 
статті 18 ЗУ „Про захист прав 
споживачів“ нечіткі або двознач-
ні положення договорів із спожи-
вачами тлумачаться на користь 
споживача. У випадку відмови, 
зберіть докази обману — сфото-
графуйте цінник і збережіть чек, 
напишіть відгук у Книзі скарг і 
пропозицій.

Загубили чек, але хочете 
повернути річ у крамницю. Ви 
маєте право написати у крамни-
ці заяву на видачу чека-дубліка-
та, якщо пам’ятаєте дату покупки. 
Якщо ви загубили оригінал чека, 
але маєте його фото — роздру-
куйте і домагайтеся обміну.

Якщо у місці продажу немає 
касового апарату і вам видають 
товарний чек (написаний від руки 
на спеціальному бланку), про-
стежте, аби продавець заповнив 
усі поля, зокрема чітко вказав 
найменування товару, прізвище  
продавця (організації) і їхнє міс-
цезнаходження, інакше такий до-
кумент є недійсний і не допоможе 
вам у випадку покупки неякісного 
товару.

Якщо ви зіпсували товар у 
магазині. Згідно зі статтею 323 
Цивільного кодексу України, ри-
зик випадкового знищення та 

пошкодження майна несе його 
власник, тобто магазин. Згідно зі 
статтею 668 ЦКУ, на покупця ця 
відповідальність переходить у мо-
мент передавання йому товару (на 
касі). До цього моменту покупець 
не зобов’заний платити за пошко-
дження, оскільки ще не здійснив 
покупку. Якщо адміністрація чи 
охорона магазину наполягає на 
оплаті, вимагайте скласти акт про 
нанесення шкоди та надати факти, 
які, на думку адміністрації, дово-
дять вашу вину. Важливо: провину 
покупця може встановити тільки 
суд, тобто на місці події відбува-
ється лише фіксація „злочину“ — 
жодної оплати. Якщо вас не ви-
пускають з магазину, поводяться 
грубо, відмовляються скласти акт 
— викликайте поліцію. Пам’ятай-
те: закон забороняє примушува-
ти споживача купувати продукцію 
неналежної якості або непотріб-
ного йому асортименту.

Якщо ви випадково розби-
ли посуд у ресторані, кав’ярні 
тощо. Остання сторінка меню за-
кладу має містити інформацію про 
розцінки на битий посуд. Щобіль-
ше, її мають завірити власник та 
бухгалтер закладу підписами й 
печаткою. Якщо такої сторінки у 
меню немає — ви не повинні ні-
чого платити. Якщо у меню зазна-
чено ціну на посуд, офіціант зо-
бов’язаний принести фіскальний 
чек, за яким ви можете відшкоду-
вати збитки. Немає чеку — немає 
оплати. Розцінки на битий посуд 
не стосуються брендованого по-
суду, який заклад отримує безко-
штовно як рекламу, тому змусити 
вас компенсувати його вартість 
неможливо. Як і у випадку з крам-
ницею, відшкодувати збитки може 
змусити лише суд, тому навіть на-
явність розбитої позиції у чеку ні 
до чого не зобов’язує. Ви маєте 
право викликати поліцію, якщо вас 
змушують до оплати і не випуска-
ють із закладу.

Чайові — прояв вашої волі, 
тому внесення конкретної суми 
чайових до рахунку є шахрай-
ством і ви не зобов’язані її спла-
чувати.

Якщо офіціант обіцяв при-
нести замовлення за вказаний 
час, але не зробив цього, ви ма-
єте право покинути заклад без 
жодних докорів сумління — укла-
дену угоду не дотримано.

Складники страви повинні 
бути зазначені у меню, інакше 
це порушення. Якщо у замовле-
ній страві ви не знайшли певного 
інгредієнта чи, навпаки, знайшли 
зайвий, або ж сторонній пред-
мет — ви можете відмовитися від 
страви. Також ви маєте право ви-
магати замінити позицію на ана-
логічну, але вже належної якості, 
зменшити вартість замовленої 
страви або ж повністю відшкоду-
вати кошти за продукцію нена-
лежної якості. 

Адміністрація закладу завж-
ди відповідає за законом за 
речі, що ви залишили у гар-
деробі, навіть якщо розмістила 
табличку, на якій вказано проти-
лежне. Зникла річ, а адміністрація 
знизує плечима — телефонуйте до 
поліції.

Пам’ятайте: ви завжди можете 
звернутися із відповідною заявою 
про порушення своїх прав спожи-
вача до суду або Держпродспо-
живслужби України чи її терито-
ріальних органів.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)

ч. 9 [3049]
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ПРОСВІТА

ПОЛІТЕХНІКИ У БОРОТЬБІ  
     ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ

Хроніка подій кінця 80-х — початку 90-х років
Напередодні 

р е ф е р е н д у м у 
агітаційні зустрічі 
ми практикували 
і в інших місцях. 
Найбільший успіх 
мали виступи 
мистецьких ко-
лективів, зокрема 
чоловічого хору 
Політехніки „Ор-
фей“ під орудою 
Олексія Волинця 
(у другій половині 
80-х художній ке-
рівник змінив ре-
пертуар. До нього 
увійшли пісні, ви-
конувати які ра-
ніше забороняла 
к о м у н і с т и ч н а 
влада, — духов-
ні, стрілецькі, а 
потім повстан-
ські й націоналістичні). 
А ще нас підтримували 
інші колективи, зокре-

ма, ансамбль „Аколада“ 
під орудою Володимира 
Савицького, танцювальні 
та інструментальні колек-
тиви під загальним ке-
рівництвом і режисурою 

директора клубу Степана 
Шалати. 

Долучилася до мис-
тецько-агітаційних ак-
цій і доцент кафедри 
вищої математики Ма-

рія Урбанович. Свою 
маленьку внучку-спі-
вачку Соломійку вона 
приводила спочатку на 
заходи факультетського 
рівня, потім інститут-

SS Ансамбль „Аколада“, художній керівник Володимир Савицький

Закінчення 
Початок у чч. 3 — 8

SS Хор „Орфей“ під орудою Олексія Волинця у вестибюлі Державного університету м. Дніпропетровська 
перед Всеукраїнським референдумом за Незалежність України, 1991 рік

ч. 9 [3049]
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ПРОСВІТА

ського, а далі вже були 
виступи на мітингах і 
різних заходах у Львові 
і поза Львовом, участь у 
концертних програмах 
на радіо і телебаченні.

Підтвердження 
Незалежності 
й узаконення 
Державного 
прапора 

У день референдуму 
для участі в роботі спо-
стерігачами на виборчих 
дільницях у Чернігівській 
області було сформовано 
три групи, які трьома ав-
тобусами виїхали у Козе-
лецький і Бобровицький 
райони. Формуванням груп 
займався Ігор Микитин.

Перемога на референ-
думі стала найвизначні-
шою подією ХХ століття в 
Україні, а може навіть на 
всьому східноєвропей-
ському просторі.

А вже 28 січня 
1992 року Верховна 
Рада України офіцій-
но затвердила Дер-
жавним прапором 
України „національ-
ний прапор, що являє 
собою прямокутне 
полотнище, яке скла-
дається з двох рівних 
за шириною гори-
зонтально розташо-
ваних смуг: верхньої 
— синього кольору, 
нижньої — жовтого 
кольору, із співвідно-
шенням ширини пра-
пора до його довжини 
2:3“. Це рішення було 
підтверджено Кон-
ституцією України, 
яку ухвалили 28 черв-
ня 1996 року. 

Від 2004 року Ука-
зом Президента Леоні-
да Кучми наша держава 
офіційно відзначає День 
Державного прапора 
України 23 серпня. Нині 
цей символ Незалежності 

зберігається в почесному 
порталі приміщення ВРУ, 
яке відкрили 23 серпня 
2017 року.

P.S. У цих спогадах ви-
користано особисті запи-
си, матеріали з офіційних 

джерел і неформальних 
видань, копії документів і 
протоколів засідань ТУМ 
і НРУ, які зберегли Орест 
Кунтий і Мирослав Ненека.

Володимир ЯРЕМКО

НАШ КАЛЕНДАР
21 березня — Всесвітній день поезії.
23 березня — Всесвітній день метеоро-
лога.
24 березня — День боротьби із захво-
рюванням на туберкульоз. 
25 березня — День працівників Служби 
безпеки України.
27 березня — Міжнародний день театру.

Пам’ятні дати
21.03.1627 — народився Захарія Ко-
пистенський, український письменник, 
культурний i церковний діяч.
21.03.1685 — народився Йоганн Се-
бастьян Бах, німецький композитор і 
орґаніст-віртуоз.
21.03.1727 — помер Ісаак Ньютон, англій-
ський математик і фізик, автор „Мате-
матичних начал натуральної філосо-
фії“.
21.03.1942 — померла Ольга Кобилян-
ська, українська письменниця.
22.03.1832 — помер Йоган Вольфґанґ 
Ґете, німецький поет і мислитель, ав-

тор роману „Страждання молодого 
Вертера“, поеми „Фауст“.
22.03.1842 — народився Микола Ли-
сенко, український композитор, ос-
новоположник української класичної 
музики.
22.03.1941 — помер Іван Труш, україн-
ський живописець і художній критик.
22.03.1749 — народився П’єр Симон Ла-
плас, французький математик і фізик.
24.03.1881 — народився Дмитро Ре-
вуцький, український музикознавець, 
фольклорист і літературознавець.
24.03.1882 — німецький мікробіолог 
Роберт Кох відкрив збудник туберку-
льозу.
24.03.1900 — народився Іван Козлов-
ський, оперний співак.
24.03.1905 — помер Жуль Верн, фран-
цузький письменник, автор науко-
во-фантастичних романів.
24.03.1935 — відкрито пам’ятник Тара-
сові Шевченку в Харкові (скульптор 
М. Манізер).
25.03.1651 — полковник Іван Богун роз-
бив поляків під Вінницею.

25.03.1881 — народився Бела Барток, 
угорський  композитор, автор опери 
„Замок герцога Синя Борода“.
25.03.1918 — помер Клод Дебюссі, фран-
цузький композитор, родоначальник 
музичного імпресіонізму.
25.03.1942 — народився Василь Рубан, 
український письменник та історик.
25.03.1999 — загинув В’ячеслав Чорновіл, 
громадсько-політичний діяч, публіцист.
26.03.1827 — помер Людвіґ ван Бетховен, 
німецький композитор, піаніст, автор 
„Патетичної сонати“, опери „Фіделіо“.
26.03.1908 — помер Володимир Антоно-
вич, український історик.
26.03.1909 — помер Микола Аркас, укра-
їнський історик і композитор, автор опе-
ри „Катерина“.
27.03.1654 — гетьман Богдан Хмельниць-
кий підписав Переяславський договір із 
Московщиною. 
27.03.1891 — померла Марія Садовська 
(Тобілевич-Барілотті), українська спі-
вачка та драматична акторка.
27.03.1968 — загинув Юрій Гагарін, пер-
ший у світі космонавт.

SS 23 серпня 2017 року, Верховна Рада України. 
Урочисте відкриття порталу, у якому зберігатимуть 
Прапор незалежності України

ч. 9 [3049]
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

БЛОГЕР ЯК ПРОФЕСІЯ

Анна Павлів (Задорожна) — 25 років, випускниця 
Львівської політехніки, відома львівська блогерка, 
мати двох дітей, які здебільшого є головними героями 
її „мамаблогу без негативу“. Блог Ані читає майже 29 
тисяч підписників, із якими вона ділиться корисними 
порадами, досвідом материнства або ж просто 
кумедними історіями про своїх малюків. Разом ми 
спробуємо дізнатися про особливості цієї відносно 
нової професії.

Стереотипне твердження „Бло-
гери — це ті, хто не має чим 

зайнятися“: наскільки це правда? 
Як і чому Ви стали блогером?

— Узагальнювати всіх блогерів 
— те саме, що узагальнювати всіх 
лікарів, усіх світловолосих чи всіх, 
хто має велосипед. Блоги і блогери 
бувають різні. Блог вимагає багато 
часу — це правда, тому треба бути 
готовим до цього. У блогах, які я чи-
таю, шукаю якусь користь для себе.

Щоб бути блогером, треба мати 
насичене життя або бути експертом 
у певній галузі, нести щось у маси. 
Нецікавих не читають. Я ж почала 
писати довгі тексти, коли була вагіт-
на, писала їх просто так, не з метою 
стати блогером, а щоб поділитись 
та розповісти про свої нові відчуття. 
Завжди любила писати, тож це було 
радше моїм хобі. Вже після народ-

ження доні я почала працювати над 
блогом, більше думати про контент і 
взагалі розбиратись у цій сфері. Для 
мене це можливість донести свою 
думку до людей, проявити себе.

Будь-яка професія вимагає 
навчання та освіти: чи існує 

якесь спеціальне навчання для 
блогерів?

— Я наразі не можу сказати так 
голосно, що блогер — це професія. 
Незважаючи на те, що веду блог 
уже три роки, і не з чужого досвіду 
розумію скільки праці це вимагає, 
мені язик не повертається прирів-
няти це, наприклад, до професії лі-
каря. На сучасному етапі все лише 
прямує до того, щоб блогерство 
називалося професією. У деяких 
закордонних навчальних напрямах 
з’являються такі факультети, у на-
ших вишах теж частіше починають 
згадувати про блогерів.

Скільки триває „робочий день“ 
і як він зазвичай минає? Чи 

мають блогери вихідні й відпуст-
ку?

— Рівно стільки, скільки захо-
чеш. Ти сам обираєш. Але потік ро-
боти такий, що зупинитись та ска-
зати: „стоп, відкладаю телефон“ є 
дуже важко. Повідомлення навалю-
ються і навалюються, наче лавина. 
Це безкінечний процес, тому іноді 
працюєш нон-стоп. Нині я можу 
стверджувати, що блог — це моя 
робота, бо виділяю для нього багато 
часу щодня.

Хто Ви за освітою? Чи працюва-
ли колись „на роботі“? Якщо 

так, які є відмінності?
— Я дипломований менеджер 

інноваційної діяльності. Найманим 
працівником була від шкільного часу 
до 3 курсу університету, працюва-

ла промоутером, хостес, моделлю. 
Від вересня 2013 року започаткува-
ла свою справу й відтоді заробляю 
на себе сама. Сьогодні, окрім цього 
що веду блог, маю ще інші проекти. 
Основна відмінність і перевага ро-
боти блогером очевидна — я маю 
можливість працювати і водночас 
не пропускати нічого важливого в 
житті дітей і також — працювати, де 
захочу й коли захочу.

Чи можливий у блогерстві 
кар’єрний ріст?

— Звичайно. Багато блогерів 
тому приклад. Це визначається на-
віть популярністю брендів, з якими 
працює блогер. Креативність, від-
критість, грамотність, багатогран-
ність — обов’язкові риси, якими 
потрібно володіти.

Кожна робота має бути оплачу-
вана: чи заробляють блогери?

— Так, зазвичай на рекламі, але 
бувають й інші варіанти монетизації 
блогу, як-ось: власні інфопродукти, 
просування через блог своїх мага-
зинів.

А як тоді щодо податків?
— Я не можу говорити про 

податки для блогерів, бо як блогер 
їх не плачу, тому вважаю, що гово-
рити про це від себе — некоректно. 
Загалом за всю діяльність, за яку ми 
отримуємо кошти, маємо платити 
податок, зокрема й за блогерську.

Якби блогерів не існувало, чим 
би ви займались?

— Тим, чим і займаюся поза бло-
герством нині. Розвивала б влас-
ний бренд аксесуарів для всієї сім’ї 
Mombowtie, бренд чоловічого одя-
гу White_sand_lviv, організовувала б 
фестиваль українських виробників 
„Гармидер“.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)
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КУЛЬТУРА

„КОБАЛЬТОВИЙ ВІТЕР“:  
   ПОВІЯЛО ТЕПЛОМ…

Твори Ігоря Бадяка — безпредметні, хоч їхній появі 
сприяла конкретність — гори, море, небо кобальтового 
кольору, бо побачені на півдні Франції, де малювали 
імпресіоністи і де пощастило побувати митцю. Прожиті 
візуальні враження трансформувалися з ескізів і 
етюдів у повноцінні картини, оглянути які можна до 
7 квітня в галереї „Зелена канапа“.

Директор цього виставково-
го простору Олеся Домарадзька 
на відкритті експозиції звернула 
увагу її відвідувачів насамперед 
на те, що виставлені роботи — 
абстрактні:

— Абстрактний живопис вва-
жають універсальним і недра-
тівливим — бачимо гармонію 
кольорів, світла й тіні, що мо-
жуть і не існувати в цьому світі. 
Абстракціонізм виник на наших 
теренах і тепер експонують ба-
гато робіт цієї мистецької течії. І 
хоч абстрактні твори зарахову-
ють до ідеальних, інтер'єрних, 
їх сприймають двояко. Так, глядачі 
часто сердяться: що я маю в тих 
абстрактних картинах побачити? 
Ігор Бадяк спростив їм сприйняття 
— він свої полотна назвав.

Перехід до станкового живопи-
су в Ігоря Бадяка відбувся через 
монументальний живопис — ба-
гато років мав справу з вітражем і 
мозаїкою (зокрема оформляв при-
міщення Музею грошей, відділення 
НБУ у Києва та Чернівцях, відпо-
чинковий комплекс „Бухта вікін-
гів“). Ймовірно, завдяки цьому він 
добре відтворює фактуру зобра-
жуваного й вібруючу субстанцію 
кольору. У його роботах відчутна 
діяльність як вітражиста — є роз-
битість на кольорові площини. За-
галом виставка приваблива, тепла, 
емоційна і передає настрій подо-
рожей.

Завідувачка виставкового від-
ділу Музею історії релігії Руслана 
Бобряк доповнила, що кобальт — 
гарний синій пігмент, що його ми-
тець помітив під час подорожей 
Францією і зробив провідним у кар-
тинах, використовували у Вавилоні 
для отримання лазуриту. І виставка 
Ігоря наскрізь пронизана цим ко-
льором, з яким автор бавиться, як 

маг. На полотнах він мислить ана-
літично, відчутне його захоплення 
красою, яка його надихає і про яку 
хочеться розповісти іншим.

Художник розповів, що пред-
ставлені на експозиції роботи, 
створені за останні півроку: „ста-
раюся за літо набратися вражень, 
щоби довгими зимовими вечорами 
виражати їх на полотні“. Особливо 
тішить Ігоря Бадяка той факт, що 
мав і має нагоду багато подорожу-
вати — три роки тому брав участь 
у пленері у Швейцарії, в Альпах, 
позаторік побував у Бретані. Її уні-
кальні пейзажі лягли в основу кіль-
кох робіт, які можна побачити на 
виставці. Запам’ятався і торішній 
місячний пленер на Лазуровому бе-
резі у Франції та відвідини музею- 
студії Поля Сезанна — з гордістю 
усвідомлював, що малює ту гору, 
яку колись малював Сезанн.

Композиції „Кобальтового віт-
ру“ апелюють до підсвідомого, до 
сприйняття на чуттєвому рівні. Ок-
рім абстрактних робіт, є і твори з 
певною зображальністю — ці два 
напрями, хоч і переважає абстрак-
тність, присутні на виставці.

Наталя ЯЦЕНКО

Уперше на 48-му Лондонсько-
му книжковому ярмарку було 
представлено національний 
стенд України, який органі-
зувала команда Українського 
інституту книги. Лондонський 
книжковий ярмарок — одна з 
наймасштабніших міжнародних 
бізнес-подій, майданчик для пе-
реговорів, купівлі прав та демон-
стрування видавничих досягнень 
країн. На ярмарку Україну пред-
ставляли 12 видавництв, візу-
альною основою стенду стали 
ілюстрації до книжки „Аґрафка“.

Відбулася презентація проекту 
Ukrainian Live від культур-
но-музичної агенції Collegium 
Management. Засновники про-
екту Іван Остапович й Тарас 
Демно розповіли, що поштов-
хом для його створення стало 
усвідомлення, що українську 
музичну культуру оцінено за-
надто мало, до того ж класична 
музика не є модна в сучасному 
світі. Проект передбачає роботу 
з культурною музичною спад-
щиною України — опрацювання, 
виконання, запис та розпов-
сюдження творів українських 
композиторів, як сучасних, так 
і давніх. Для особливо талано-
витих музикантів передбачено 
ґранти.

15 березня у Львові на пл. Мала-
нюка, 6 відкрили Громадський 
музей „Чорнобиль — пам’ять 
Львівщини“. Музей складається 
із двох залів, де розміщено світ-
лини ліквідації аварії на ЧАЕС, 
одяг і речі ліквідаторів, книги, 
присвячені події та пам’яті тих 
рятівників, що загинули. Власне 
на Львівщині була велика кіль-
кість ліквідаторів. Організатори 
музею хочуть, щоб його якнай-
більше відвідувала молодь, яка 
про катастрофу знає тільки з 
розповідей чи книжок. Музей 
працює щовівторка та щоп’ят-
ниці від 12 до 16 години.

Уперше в історії українського 
кіно вітчизняна стрічка потра-
пила до основного престиж-
ного конкурсу Міжнародного 
фестивалю анімаційних філь-
мів у Ансі. Короткометражна 
анімаційна стрічка „Кохання“ 
режисера Микити Лиськова 
розповідає про історію почуттів 
за допомогою символів. Фільм 
дотепний і знятий без слів.
За матеріалами інформагенцій
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КУЛЬТУРА

„ГУЦУЛКА КСЕНЯ“: КРАСА І НАЇВ НАШОГО КІНО

Піти на перегляд цієї стрічки змусила сама тема і її 
афішування, та й цікавість, чи маємо якийсь поступ у 
фільмуванні. Глядацька зала була повна, розчарованих 
після хепі енду (правда, умовного — фінальний титр 
сповіщав, що події фільму відбувалися напередодні 
Другої світової війни) на позір не було. Докладніше 
про враження від комедії-мюзиклу режисерки Олени 
Дем'яненко — у кількох наступних абзацах.

Спокусити мене подивитися 
якийсь фільм може навіть одна його 
характеристика „він красивий“. З 
рецензій тих, хто вже бачив „Гуцул-
ку…“, запам'ятовувалось, що гарно 
знятий, чудові краєвиди, отже час, 
а це півтори години, витрачу неда-
ремно. Справді, естетизм фільму 
перевершує всі сміливі очікування 
— неповторна краса Карпат, фран-
цузький шарм „Оселі Говерля“, 
привабливі актори і дуже чуттєві 
зйомки… Доповнювали візуальне 

захоплення пісенно-музичні встав-
ки від кабаре Dakh Daughters і ет-
но-гурту „ДахаБраха“. Однак і пісні, 
і танці виглядали як окремі картин-
ки, знову ж — гарні-прегарні, проте 
окремі. У певні моменти деякі герої 
здавалися у своїх танцювальних па 
невпевненими…

Це те, що милувало око, тобто 
форма. І про зміст. Група фільму-
вання мала запис оперети „Гуцул-
ка Ксеня“ 1956 року, яку поставив 
Ярослав Барнич, стилістично на 

неї й орієнтувалася. Невигадли-
вий любовний сюжет не є огріхом 
кінотвору, бо ж важливіше, як його 
обігрують. А з цим завданням режи-
сер і актори справилися не надто: 
стосунки між героями якісь ідеаліс-
тично-штучні — Ксеня і Яро ідуть під 
вінець за декілька днів, а словесний 
контакт між ними тривав заледве 
п’ять хвилин, майже всі персонажі 
непереконливі, театральні. Поблаж-
ливе ставлення до ігрової й фабуль-
ної наївності фільму викликає хіба 
гумор, делікатний та ненав'язливий. 
Він і пом’якшував внутрішній голос 
критика в мені й бажання позіхнути.

Резюмую: „Гуцулка Ксеня“ — 
доволі достойне українське кіно, 
яке поступово розкриває свій по-
тенціал. Оскільки за останні роки 
мюзикли в Україні не створювали, 
то, хоча б з цього огляду, згаданий 
фільм вартий перегляду.

Наталя ЯЦЕНКО

ПЛОДИ ПЛЕНЕРНОГО ІКОНОПИСАННЯ ДЛЯ ЗАГАЛУ

На третьому поверсі Палацу мистецтв відкрили 
виставку сучасної ікони та сакрального мистецтва 
„Замлиння“. Молоді художники з України і Польщі, 
переважно — студенти академій мистецтв, уже 
вдев'яте пропонують глядачам доторкнутися до 
сакрального через споглядання ікон, яких експозиція 
налічує приблизно 400.

Усі твори — результат живопис-
них пленерів за декілька останніх 
років. Це були не прості, а своє-
рідні пленери — ними керували 
отці-наставники. Пленерний день 
починався і завершувався молит-
вою. Малювання серед чудових 
краєвидів волинського села Зам-
линня, що на межі двох країн-учас-
ників пленерів, супроводжувалося 
літургіями в латинському обряді, а 
малювання у Новиці (виставка ро-
біт звідти відбувалась торік у Націо-
нальному музеї ім. А. Шептицького) 
— у візантійському. Зазвичай мит-
ці, яких було до 30-ти осіб, творили 
просто неба або у стінах сучасно-
го освітньо-рекреаційного центру. 
Основою для ікон були липові дош- 
ки, інколи — інші матеріали. Худож-

ники використовували здебільшого 
акрил і темперу, а також для окре-
мих робіт — туш і акварель.

Голова правління ВОНСХУ (за 
підтримки якого відбувався захід) 

Володимир Марчук зауважує, що 
це виставки не лише іконопису, а 
й сакрального мистецтва:

— Це проект, що, з одного боку, 
зміцнює культурну співпрацю обох 
народів, а з другого — привертає 
увагу до ікони, до її глибокого 
сакрального сенсу. Ікони експози-
ції різні, не сковані обов’язком і ви-
могами замовника, а створені від-
повідно до поклику душі й серця.

Справді, представлені роботи 
не є канонічними, вони є сучасни-
ми інтерпретаціями релігійних тем. 
Автори роздумують над біблійними 
сюжетами, зображають святих, Бо-
городицю (навіть японську), Ісуса 
Христа (традиційного й незвичного 
— героя-кіборга, охоронця миру у 
світі).

Ольга Луковська, заступниця 
директора ЛПМ з мистецької час- 
тини наголосила, що виставка є 
екуменічною, тобто такою, що ви-
ступає за співпрацю та взаєморо-
зуміння між християнами різних 
конфесій. Організатори проекту 
націлені на їх об’єднання.

Наталя ЯЦЕНКО
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КУЛЬТУРА

„КРІЗЬ ВИР ЕМОЦІЙ“ ЯРОСЛАВА ШЕРЕМЕТИ — 
КЕРАМІКА, ЖИВОПИС, ГРАФІКА

До 80-річчя від дня народження 
відомого кераміста, художника 
й педагога (викладав у 
мистецьких закладах освіти, 
був доцентом ІАРХ Львівської 
політехніки) відкрили в Музеї 
етнографії та художнього 
промислу на просп. Свободи, 15 
виставку з його 80-ти робіт. 
Експозицію присвячено пам’яті 
митця — помер два роки 
тому, проте живе у спогадах 
поціновувачів власної творчості 
й учнів.

На виставці „Крізь вир емоцій“ 
неповторний світогляд Ярослава 
Шеремети представлено живо-
писними роботами, які доповне-
но керамічною плеядою творів. 
Директор Інституту народознав-
ства Степан Павлюк оцінив екс-
позицію так:

— Ми перебуваємо на святі 
високого мистецтва особистос- 
ті, яка змусила мовчазну глину 
стати промовистою, розкрила че-
рез неї символізм нашого буття і 
свою любов до рідної землі. Бачи-
мо жанрову розмаїтість — твори 
об’ємних і площинних форм, де-
які картини шедевральні.

У спогадах мистецтвознавця 
Ореста Голубця його колега був 
завжди принциповий, безком-
промісний патріот з великої лі-

тери. І був передовсім скульптор 
— найкращою є його тривимірна 
пластика, кераміка ж давала змо-
гу доповнити скульптуру кольо-
ром. Однак і акварельні, і олійні 
композиції виконано теж дуже 
майстерно, особливо модерним, 
унікальним твором є портрет 
батька.

Від 1968 року Ярослав Ше-
ремета працював у Львівській 
політехніці на кафедрі архітек-
турного проектування, потім був 
старшим викладачем кафедри 
рисунку і живопису, став доцен-
том. Не дивно, що велике місце 
в його творчості посідає урба-
ністика. Заступниця директора 
ІАРХ Оксана Юрчишин згадує про 
нього як про талановитого митця 
(твори зберігаються у приватних 

колекціях, музеях) і як 
про талановитого педа-
гога (вміння й навички 
передавав студентам). 
Для викладача кафедри 
ДОА Василя Кузьмича 
Ярослав Шеремета став 
першим учителем жи-
вопису. Згодом контакт 
студент-викладач пере-
ріс у співпрацю, зокре-
ма виконання проект- 
них робіт на Львівській 
кераміко-скульптурній 
фабриці. Ярослав Шере-
мета зостався в пам’яті 
Василя Кузьмича як дуже 
скромний і відповідаль-
ний мистець, який любив 

їздити на пленери. На виставці, 
на думку пана Василя, не до кін-
ця виражений чинник малої бать-
ківщини — повертаючись із Тер-
нопільщини, Ярослав Шеремета 
щоразу дуже тепло відгукувався 
про свій рідний край.

Завідувач експозиційного сек-
тора музею Андрій Колотай пояс-
нив, що остання виставка Яросла-
ва Шеремети проходила 30 років 
тому в тих же залах, і ті твори, що 
бачимо тепер — навіть не є одним 
відсотком усього творчого до-
робку автора. Мета експозицій- 
ного проекту — ще раз звернути 
увагу на талановиту постать мит-
ця. Музей має колекцію сучасних 
керамістів, у якій є роботи і Ярос-
лава Шеремети, опісля вона по-
повниться його новими творами, 
з цієї виставки.

Назву виставки „Крізь вир 
емоцій“ придумала донька Ярос-
лава Шеремети кандидат мисте-
цтвознавства Романа Мотиль. 
Вона звернула увагу на те, що 
в кожній роботі батька є багато 
сонця, і згадала, що він завжди, 
коли оглядав свої картини, повер-
тався у ті емоції, які переживав 
під час малювання. Тож крізь вир 
емоцій — невеличка світла подо-
рож художніми набутками митця. 
В ній вам трапляться пейзажі, на-
тюрморти, портрети й декоратив-
ні тарелі, інші малі й більші скуль-
птурні форми, які було створено 
на зламі епох.
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

„У СУПЕРНИКА БУЛО БІЛЬШЕ БАЖАННЯ ВИГРАТИ…“

Минулого тижня у спорткомплексі 
Львівської політехніки відбулися 
фінальні змагання західного регіону 
Студентської баскетбольної ліги. У них, 
окрім політехніків, брали участь команди 
з Луцька, Рівного й Івано-Франківська, 
які представляли відповідні заклади 
вищої освіти.

Ще в листопаді по-
літехніки на обласному 
рівні зіграли з ЛДУФК, 
УАД і ЛНУ ім. І. Франка 
— і виграли в усіх. Потім, 
8 березня, були змаган-
ня в Івано-Франківську, 
де вони обіграли госпо-
дарів із суттєвою пе-
ревагою. Секрет успіху 
простий: майже щоденні 
тренування, незважаючи 
на канікули, ігри у вищій 
лізі — досвід виступу на 
сильніших змаганнях по-
легшує участь у змаган-
нях студентських.

У півфінальних іграх 
збірна Політехніки обі-

грала збірну рівнен-
ського Національного 
університету водного 
господарства та приро-
докористування з рахун-
ком 119:56. Переможцем 
у другому поєдинку, 
між командою коледжу 
фізичного виховання 
з Івано-Франківська й 
командою Східноєвро-
пейського національно-
го університету ім. Лесі 
Українки з Луцька, стали 
лучани — спершу іва-
но-франківці програва-
ли, потім взяли реванш, 
але кінцевий результат 
такий. Тож у фіналі зі-

йшлися львів’яни із хлоп-
цями з Луцька та рівнен-
ські й івано-франківські 
студенти.

Найбільша боротьба 
точилася за перше місце. 
Врешті-решт із різницею 
в десять очок перемогла 
команда луцького уні-
верситету.

За день до фіналу тре-
нер команди Львівської 
політехніки Ярослав 
Зубрицький був небез-
підставно переконаний, 
що його команда готова, 
мотивована на успіх (три 
останні роки перемага-
ли) й має зіграти добре:

— Основний склад 
команди — хлопці, які 
грають у вищій лізі чем-
піонату України. Ми 
ще підсилились дво-
ма важливими гравця-
ми — до нас приїхали 
Андрій Гуцуляк (грає 
за команду вищої ліги 
у Кам'янському) й Ан-
дрій Співак (випускник  
ЛДУФК ім. І. Боберсько-
го). Гадаю, що гратиме-
мо з командою з Луцька. 
У ній більшість гравців із 
вищої ліги, досвідчені й 
зіграні, тому може бути 
важко…

Після перегляду гри 
івано-франківців із лу-
чанами з’явилася надія, 
що гра буде легшою, ніж 
очікувалося, проте полі-
техніки недооцінили су-
перника.

— У луцької команди 
було більше бажання ви-
грати, вона злагоджено 
грала і в нападі, і в за-
хисті, тільки гравець Во-
лодимир Коцько приніс 
їй 32 очки. Наші хлопці, 
мабуть, дуже хвилюва-
лися, не справилися з 
емоціями, погано зігра-
ли навіть лідери, на яких 
розраховував, — підсу-
мував Ярослав Зубриць-
кий.

Попри те політехніки 
потрапляють у вісімку 
найсильніших студент-
ських команд України 
(з двісті вишів, які бра-
ли участь у лізі з самого 
початку). У травні відбу-
ватимуться півфінальні 
й фінальні змагання між 
вісьмома командами у 
двох підгрупах. Політех-
ніки ставлять перед со-
бою завдання опинитися 
у четвірці найсильніших.
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Вартість оголошення 
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Наталії ПАВЛИШИН та Ірини МАРТИН.

Дирекція Інституту енергетики та систем керування і ко-
лектив кафедри електромехатроніки та комп’ютеризова-
них електромеханічних систем Національного університету 
„Львівська політехніка“ сумують з приводу смерті багато-
річного працівника кафедри

Антона Миколайовича Копчі.
Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким покійного.

Дирекція Інституту енергетики та систем керування і ко-
лектив кафедри електромехатроніки та комп’ютеризова-
них електромеханічних систем Національного університету 
„Львівська політехніка“ висловлюють щирі співчуття інже-
неру І категорії кафедри ЕКС Наталії Анатоліївні Поліщук з 
приводу тяжкої втрати — смерті

матері.

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, які видав Національ-
ний університет „Львівська політехніка“: 
диплом бакалавра В16 № 080295 на ім’я: Шевельов Микола 
Ігорович;
диплом магістра М19 № 047593 на ім’я: Саморідник Анна 
Ярославівна;
диплом бакалавра В17 № 094404 на ім’я: Ковальчук Олег 
Васильович;
диплом М19 № 047540 на ім’я: Козлюк Маріанна Миколаївна;
диплом магістра М19 № 047602 на ім’я: Яновська Юлія Єв-
геніївна;
диплом М19 № 047583 на ім’я: Тиліпська Зоряна Ігорівна;
диплом М19 № 047497 на ім’я: Воловецька Тетяна Романівна;
диплом магістра М19 № 047538 на ім’я: Кочкодан Марта 
Володимирівна;
додаток до диплома магістра 12ВА № 440058 на ім’я: Юрик 
Христина Михайлівна;
диплом спеціаліста № 43956058 на ім’я: Железняк Михайло 
Олександрович;
студентський квиток № 11341261 на ім’я: Васильців Вікторія 
Петрівна;
студентський квиток № 12280133 на ім’я: Лемішко Олена 
Андріївна;
студентський квиток на ім’я: Снітко Оксана Анатоліївна;
залікову книжку на ім’я: Романюк Анастасія Валеріївна; 
залікову книжку на ім’я: Чабанюк Олександр Сергійович.
Диплом спеціаліста ЛБВЕ № 013070, який видав Державний 
університет „Львівська політехніка“ на ім’я: Мосєєва Тетяна 
Валеріївна.
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