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Не гальмуй — голосуй!



ВАША ДУМКА

ЧИ ПІДЕТЕ ГОЛОСУВАТИ НА ВИБОРИ?

Володимир Волощак, 
студент першого курсу 

Інституту комп’ютерних 
технологій, автоматики 

та метрології:

„Вибір 
має бути за 

молоддю“
Звичайно, піду. В обранні орієнтуватимусь на канди-
дата, який не обіцяє миттєвих змін. Треба розвивати 
передовсім те, що вже є. А зміни щоразу обіцяють, 
але це не приносить нічого доброго. Треба малими 
кроками розвиватися. Кандидат змін — це вже дуже 
затерта реклама й нею зловживають. Однозначно 
молодь має йти на вибори. Нею складніше мані-
пулювати. Бо здебільшого не дивиться телебачен-
ня, а в інтернеті не так легко нав’язати якусь одну 
інформаційну лінію.

Святослав Маліброда, магістр першого року навчання Інституту економіки та 
менеджменту:

„Для мене найважливіше — позитивне 
бачення майбутнього“

Я піду голосувати, бо треба обирати своє майбутнє й курс розвитку країни. Щодо ви-
бору, наче все очевидно, але водночас і важко окреслити, які мої вимоги чи очікування 
від кандидата. Хочеться відкритості й щоб ця людина надихала. Якщо подивитися на їхню 
рекламу, то точно мало-хто надихає підходом до представлення своїх ключових планів. Вони 
лише орієнтуються на свою цільову аудиторію й намагаються зіграти на її потребах. Для мене найважливіше — 
це позитивне бачення майбутнього. Передовсім —  освіта, робота з підприємцями, тобто економіка. Вважаю, 
що складність виборів у нашій країні в тому, що дуже небагато людей справді аналізують програми кандидатів і 
підходять виважено до свого вибору. А інформація, яку подають кандидати в своїх рекламах, точно не годиться 
для аналітики. Тому досить важко сказати. Та переконаний, що молодь мусить голосувати!

Опитувала Наталія ПАВЛИШИН 

Ігор Леськів, студент першого курсу Інституту телекомунікацій, 
радіоелектроніки та електронної техніки:

„Голосуватиму за кандидата, який має 
реальний план дій“

Так, піду! Голосуватиму за людину, яка хоча б на половину виконає те, що обіцяє. Адже 
зрозуміло, які обіцянки реальні у виконанні. Це передовсім, пов’язано з економікою. Бо 

багато кандидатів кажуть, що одразу після перемоги припинять війну, повернуть Крим, 
але насправді, це не лише від них залежить і в будь-якому разі потребуватиме багато часу 

й зусиль. А ті, хто каже, що розв’яже проблеми всередині країни — це реально. Переконаний, що саме молодь 
має обирати президента, бо це наше майбутнє. 

Ольга Кулина, студентка 
другого курсу Інституту 

економіки та 
менеджменту:

„Піду й 
голосуватиму 

за людину, 
яка є патріотом 

нашої держави“
Піду, бо хочу, щоб було краще жити. Для мене ви-
рішальним є найперше розвиток нашої економіки, 
створення робочих місць. Впевнена, що важливо під-
тримувати людину, яка є патріотом нашої держави. 
Гадаю, що вся молодь мусить йти голосувати, бо ми 
забезпечуватимемо старших, а не вони нас. Молодь 
мусить домогтися комфортних умов для життя, роз-
витку, щоб комфортно було й старшим поколінням.
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NOTA BENE!

СТУДЕНТАМИ-ЕНЕРГЕТИКАМИ ЗАЦІКАВИЛАСЯ 
КИТАЙСЬКА ФІРМА ТА ПЕКІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Днями до Львівської політехніки завітала делегація з Китаю 
— представники державної компанії CNNC China Zhongyuan 
Engineering Corp та університету Ціхуа. Зустріч відбулася з 
проректором із міжнародних зв’язків нашого університету 
Олегом Матвійківим, директором Інституту енергетики та 
систем керування Андрієм Лозинським, а також викладачами 
ІТРЕ — Інесою Большаковою та Сергієм Убізським, ІЕСК — 
Михайлом Семераком. 

— Це перша наша зус- 
тріч із представниками цієї 
компанії та університету. 
CNNC China Zhongyuan 
Engineering Corp обслуго-
вує атомні станції, будує 
енергоблоки в різних кра-
їнах світу. Нині вона ви-
ходить на ринок України і 
зацікавлена у співпраці з 
університетами, зокрема 
й Львівською політехні-
кою, які готують майбутніх 
енергетиків. У межах цієї 
зустрічі китайська делега-
ція ознайомила зі своїми 

можливостями підготов-
ки фахівців, а також за-
просила наших студентів 
до університету в Пекіні. 
Навчання — цілковито за 
їхній рахунок, — розповів 
проректор Олег Матвійків. 
— Звичайно, ми зацікавле-
ні, щоб це було навчання 
за програмою подвійних 
дипломів чи за спільною 
магістерською програмою, 
щоб студенти могли вчи-
тися в нас, і в Пекіні. 

Опісля відбулося зна-
йомство зі студентами 

ІЕСК та ІТРЕ. А також 
представили лабораторії, 
які є практичною базою в 
нашому університеті. 

— Студентів зійшлося 
чимало, мали багато за-
питань. Загалом зустріч 
пройшла вдало, на чому й 
наголошували наші гості. 
Звичайно, їх цікавить щоб 
до них на навчання поїха-
ли найкращі студенти, які 
знають англійську мову. 
При розмові з ними в 
ІЕСК, Андрій Лозинський 
наголосив, що для якіс-

ної підготовки студентів, 
важливо, щоб була прак-
тична складова, в чому 
допомагають саме лабо-
раторії, які компанії від-
кривають у нашому уні-
верситеті. Загалом, мушу 
наголосити, що це лише 
перша зустріч і як надалі 
розвиватиметься співп-
раця, побачимо, — додав 
Олег Михайлович.

Наталія ПАВЛИШИН
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Закінчення на 8 с. m

ТАРАС КИЦМЕЙ: „ОПЛАТА ПРАЦІ МАЄ ЗРОСТАТИ 
НЕ ТОМУ, ЩО ХТОСЬ ТРИВАЛІШЕ ПРОСИДІВ НА 
РОБОТІ, А ЗАЛЕЖАТИ ВІД РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ“

„Глобальні тенденції ринку праці“ — таку доволі глибоку 
тему розкривав для політехніків 22 березня співзасновник 
і член ради директорів SoftServe, підприємець з великим 
досвідом, Opinion Lider для багатьох, колишній викладач 
нашого університету Тарас Кицмей.

Майже двогодинна 
зустріч і безліч запитань, 
якими слухачі намагалися 
з’ясувати все, що їх ціка-
вило: перспективи осві-
ти, як змінюватимуться 
професії, якими якостя-
ми, вміннями, знаннями 
треба володіти, щоб бути 
успішним у нинішньому 
світі та ще багато іншого.

Пане Тарасе, гнучкість 
і універсальність — 

ті вимоги, які нині диктує 
ринок праці. Уже замало 
здобути освіту й постій-
но вдосконалюватися у 
своєму фахові, а треба 
ще й розширювати діа-
пазон знань, охоплюючи 
якісь суміжні спеціаль-
ності. Чи є цьому межа? 

Якщо так, то коли варто 
сказати собі: „досить“?

— Кожна людина в 
індустрії знань має роз-
глядати себе як міні-ком-
панію, ціна якої зростає 
залежно від її розвитку. 
Переконаний, що вчити-
ся й розвиватися треба, 
починаючи ще зі школи, і 
не зупинятися до 75 років. 

Тобто абсолютно постійно 
вчитися. У кожній сфері 
є база, яку обов’язково  
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СТУДІЇ

„ЗУСТРІЧІ“ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ

У Львівській політехніці, у рамках проекту „Зустрічі“, 
відкрилася друга виставка польських художників. Цього 
разу свої роботи демонструють: Катерина Новаковська, 
Марцін Богенек, Юлія Тарновська. Картини можна 
оглянути у 226 аудиторії головного корпусу.

Усі художники, як і попередньо-
го разу, представники Вищої тех-
нічної школи в Катовіцах. Юлія Тар-
новська вперше не лише у Львів-
ській політехніці, а й в Україні. Має 
позитивні перші враження від уні-

верситету. Планує побачити актову 
залу Політехніки, саме місто, музеї, 
галереї і Личаківський цвинтар. 

— Я привезла свої роботи з на-
міром пізнати нові можливості, — 
розповідає художниця.

Організаторка проекту „Зус- 
трічі“ доцентка кафедри ДОА Оре-
ста Ремешило-Рибчинська  заува-
жує, що є велика відмінність між 
художниками Львівської політехніки 
і Вищої технічної школи у Катовіцах, 
яка представлена молодою генера-
цією і має багато графіки. Натомість 
у нас переважають живописці. 

Наталя Павлюк із Львівської по-
літехніки, яка вже представила свої 
роботи в Катовіцах, приємно вра-
жена не лише прийняттям, а й їхнім 
музеєм із надзвичайною колекцією. 

РОБОТА У ВИКОНАВЧІЙ СЛУЖБІ — ДОБРИЙ СТАРТ 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ

В Інституті права та психології 
працівники Виконавчої служби 
Шевченківського району зустрілися зі 
студентами-правниками. Захід відбувся 
в рамках просвітницького проекту „Я 
маю право“.

Бакалаври-четвер-
токурсники та магістри 
дізналися, що робота 
у виконавчій службі 
насамперед полягає 
в тому, аби стежити 
за виконанням рішень 
суду та інших органів 
— постанов патрульної 
поліції, контрольно-ре-
візійного управління, 
санепідемстанції тощо. 
Однак більша частина 
документів — це судові 
рішення, на виконанні 
яких доводиться най-
більше зосереджува-
тися. Найпоширеніші 
з-поміж них — стяг-
нення заборгованостей 
за комунальні послу-
ги, вчасно неповерне-
ні банківські кредити, 
відшкодування побуто-
вих втрат, питання не-
виплаченої зарплати чи 
незаконного звільнення 

тощо. Про це все розпо-
вів керівник Шевченків-
ського відділу держав-
ної виконавчої служби 
Роман Савойник. Од-
нак найбільше рішень 
стосуються призначен-
ня аліментів. На цьо-
му питанні докладніше 
зосередилася головна 
державна виконавиця 
цього ж відділу Анаста-
сія Рибчак.

Зустріч пожвавішала і 
перетворилася на діалог, 
коли студентам почали 
розповідати про можли-
вості працевлаштуван-
ня у виконавчій службі. 
Виявляється, що оскіль-
ки це робота держ- 
службовця, то перша 
вимога — знання укра-
їнської мови. Ті претен-
денти, які у шкільному 
атестаті чи в додатку до 
диплома не мають з цієї 

дисципліни відмінної 
оцінки, повинні скласти 
тестування. І вже після 
цього — тестування фа-
хових знань. Заступник 
декана Роман Радейко, 
який активно долучився 
до діалогу, наголосив, 
що робота у виконав- 
чій службі — чудовий 
стартовий майданчик 
до кар’єрного розвитку, 
адже там можна пройти 
добрий вишкіл з дуже 
різних юридичних пи-
тань.

Окрім згаданих учас-
ників на зустрічі побува-
ли: заступник началь-
ника Шевченківського 
відділу державної ви-
конавчої служби Андрій 
Сеньків і його колега 
Наталія Комлик, а та-
кож декан магістратури 
ІНПП Мирослава Сірант 
та доцентка кафедри 
адміністративного та 
інформаційного права 
Уляна Парпан.

Ірина МАРТИН
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Ореста Ремешило-Рибчинська 
зауважує:

— Маленька Вища технічна 
школа в Катовіцах має чудову 
галерею, зі сайтом, щільно укла-
деним календарем виставок. 
Прикро, що так тяжко домогтися 
подібного у Львівській політехні-
ці. Нам виділяють 226 аудиторію, 
у якій часто паралельно відбува-
ються інші заходи. Тим часом в 
університеті є приміщення, у яких 
можна створити галерею для на-
ших митців.
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СТУДІЇ

ПОЛІТЕХНІКА НАЛАГОДЖУЄ 
СПІВПРАЦЮ З УГОРСЬКИМИ ВИШАМИ

21 березня студентів, аспірантів та викладачів нашого 
університету ознайомили із можливостями академічної 
мобільності з університетами Угорщини.

З такою метою до Політехні-
ки завітали аташе із зовнішньо- 
економічних питань Генерального 
консульства Угорщини в Ужгороді 
Беата Мюль, представниця Громад-
ського фонду Tempus Евелін Баріз, 
котра провела ознайомчу презен-
тацію, координатор з питань зов-
нішніх зв’язків відділу міжнародних 
зв’язків Обудайського університету 
Аннамарія Керестеш та повірений 
з міжнародних питань, спеціаліст 
центру міжнародних програм Уні-
верситету імені Іштвана Сечені 
Рогерсон Паул. Ініціатором захо-
ду стало Генеральне консульство 
Угорщини в місті Ужгород.

Наразі офіційної співпраці між 
Львівською політехнікою та цими 
університетами Угорщини немає. 
Заплановано, що невдовзі парт-
нерами нашого вишу стануть Ре-
форматорський університет імені 
Каролі Гашпар, Обудайський уні-
верситет, Паннон університет, На-
уковий університет міста Печ та 
Університет імені Іштвана Сечені.

Очільниця відділу міжнародної 
освіти Політехніки Наталія Гоц роз-
повіла докладніше про візит угор-
ської делегації:

— Спочатку ми плануємо ук-
ласти рамкові угоди про співпра-

цю. Також обговорили можливість 
укладання угод за програмою 
„Еразмус“, і запланували це на 
осінь 2019 року. Угоди передбача-
тимуть навчання політехніків (ба-
калаврів, магістрів, аспірантів) та 
викладання наших науково-педаго-
гічних працівників в угорських уні-
верситетах, а також — тренінги для 
персоналу, з допомогою яких ми 
перейматимемо досвід угорських 
вишів. Окрім цього, ми наголоси-
ли, що ця співпраця повинна бути 
взаємовигідна, а тому обговорили 
можливість запровадження подвій-
них дипломів.

Це вже не перша співпраця 
Львівської політехніки з Угорщи-
ною, однак вона обіцяє бути ре-
зультативнішою, аніж попередня:

— У нас вже є дві угоди з угор-
ськими університетами, але наразі 
ця співпраця не є активна. Маємо 
надію, що зацікавленість Консуль-
ства допоможе нам активізувати 
партнерство з Угорщиною. На-
вчальні програми презентованих 
вишів охоплюють майже всі спе-
ціальності, яких навчає Львівська 
політехніка, — каже Наталія Гоц.

Анастасія СТЕПАНЯК  
(МОЗГОВА)

Вступ 2019: МОН та аналітичний 
центр CEDOS підготували пора-
ди для вступників, як правильно 
обрати виш та спеціальність. 
Рекомендації зроблено у форматі 
списку завдань із коментарями. 
Абітурієнт може ознайомитися з 
кожним пунктом, відзначити ті по-
ради, якими скористається під час 
вибору закладу і спеціальності, а по-
тім отримати результат — система 
втрьохблоків: вибір спеціальності, 
вибір ЗВО та навчання за кордоном. 
Ознайомитися з порадником можна 
тут: https://cedos.org.ua/vybir.

МОН подав на громадське обгово-
рення проект наказу про зміни до 
Умов прийому до закладів вищої 
освіти у 2019 році. Повідомлення 
про оприлюднення проекту наказу 
розміщено на сайті Міністерства 21 
березня у підрозділі „Громадське 
обговорення“ розділу „Консультації 
з громадськістю“ та у розділі „Регу-
ляторна політика“. Зауваження та 
пропозиції до зазначеного проекту 
приймають від фізичних та юри-
дичних осіб, а також їх об’єднань 
до 22 квітня на електронну адресу: 
kernychna@mon.gov.ua.

Українці можуть пройти навчання 
у вишах Казахстану. Уряд Казах-
стану виділив 40 стипендій для 
українців на 2019/2020 навчальний 
рік, відповідно до Угоди про спів- 
працю в галузі освіти і науки між 
МОН України та МОН Республіки 
Казахстан. Навчання проходитиме 
на рівні бакалавра (30 стипендій) 
та магістра (10 стипендій). Вибір 
навчального закладу і спеціальності 
залишається за кандидатами. Тер-
мін подачі документів — 12 квітня 
2019 року.

За матеріалами МОН
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ЯКБИ МИ ЗНАЛИ, ЩО ДЛЯ ЛЬВОВА  
ЗРОБИВ ІВАН ЛЕВИНСЬКИЙ!

За його проектом на початку XX століття у нашому місті 
збудовано більшість будівель. Його знаменита фабрика славилася 
виготовленням кахлів та гончарства. До 100-річчя від дня смерті 
знаного архітектора, професора будівництва Львівської політехніки 
2019 рік оголосили роком Івана Левинського у Львові. З цієї нагоди 
два дні тому у Центрі архітектури, дизайну та урбаністики „Порохова 
вежа“ відкрили виставку „Іван Левинський. Імпульс“.

Покликання 
визначив у 12 років

Моя співрозмовниця, доцентка 
кафедри дизайну та основ архі-
тектури Львівської політехніки 
Тетяна Казанцева проводить екс-
курсії та лекції, присвячені твор-
чості Івана Левинського, органі-
зовує пленери на об’єктах цього 
будівничого, колекціонує архітек-
турні деталі, зокрема кахлі. Два 
роки тому вона створила вірту-
альний музей знаного львівського 
будівничого, який згодом переріс 
у проект „Архітектура Львова“. У 
його рамках відбуваються лекції, 
екскурсії, пленери, присвячені 
львівській архітектурній спадщи-
ні, зокрема аспектам діяльності 
Левинського. Тетяна Казанцева 

мріє про приміщення для музею 
Левинського, у якому можна було 
б зберігати артефакти та демон-
струвати їх відвідувачам, прово-
дити лекції і майстер-класи. 

Іван Левинський по батьковій 
лінії належав до шляхетського 
гербу Сас. Уродженець Долини 
теперішньої Івано-Франківської 
області. Після смерті батька, ди-
ректора народної школи, мама 
з дітьми переїжджає до Стрия. 
Через скрутне матеріальне ста-
новище сім’ї Іван Левинський у 
12-річному віці пішов дякувáти, 
адже мав чудовий голос. 

— Але за якийсь час він каже: 
„Ні! Я хочу вчитися у технічній 
школі“. Уявіть собі, яке усвідом-
лене розуміння свого покликан-
ня у 12 років! — розповідає пані 
Тетяна. — Він їде до Львова, де 
вже був старший брат. Завер-
шує тут Реальну школу і вступає 
на будівельний відділ Львівської 
технічної академії, наступниці 
Львівської політехніки. Вчиться 
на відмінно. По закінченні зали-
шається працювати у Політехніці, 

стає її професором. І все своє ак-
тивне життя віддано працює для 
нашого міста.

Про його кахлі знали 
у світі

Іван Левинський збудував 
сотні житлових кам’яниць. Його 
авторству належать усі визначні 
будівлі Львова: оперний театр, 
„Дністер“, головний залізничний 
вокзал, різні інституції. Він був не 
лише архітектором, а й будівни-
чим, менеджером, фабрикантом. 
Свого часу його фабрика буді-
вельних матеріалів була найбіль-
ша у Львові. 

— Я навіть не розумію, як лю-
дина тоді так багато встигала — 
без інтернету, без телефону, без 
машини. Він був закоханий у свою 
роботу, це було його життя. Жив 
поруч із фабрикою, не мав окре-
мої вілли чи особняка, — акцен-
тує співрозмовниця. 

Чупринки, 58-а — „Фабри-
ка кахлевих печей. Іван Левин-
ський“. Нині про неї нагадує лише 
монолітна керамічна композиція 
на фасаді. Поруч, на вулиці Здо-
ров’я, діяла фабрика мінеральних 
і солодких вод. Теж власність Ле-
винського. Ще одна фабрика, де 
виготовляли цеглу і дахівку, була 
на Шевченка. 

Спочатку це була невелика 
двоповерхова споруда з устатку-
ванням та піччю до випалювання 
кахель, посуду, будівельних оз-
доб. Починало працювати всього 
п’ятеро осіб. Згодом Левинський 
залучив до фабрики професій-
них гончарів, ще за якийсь час 
— керамістів. Через п’ять років 
тут уже працювало 25 людей. На 
фабриці були млинки до мелен-
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ня глини, паровий мотор, печі 
для випалювання. Тут виготов-
ляли печі, вазони і вази, дахівку, 
цеглу, плитки, скульптуру. Най-
кращі сорти вогнетривких глин 
привозили з Чехії. 

Поступово фабрика стає од-
нією з найпотужніших у Гали-
чині. У час її найбільшого під-
несення продукцію виробляли 
в п’яти відділах: кахлярському; 
плиток до підлоги та стін; від-
ділі посуду і декоративних ваз;  
дрібних керамічних виробів; від-
ділі пластики. Це були незалежні 
виробничі підрозділи, а галиць-
ка преса називала їх: фабрика 
кахлів, фабрика будівельної майо-
ліки, фабрика посуду тощо. Одна 
з найголовніших ділянок стосу-
ється виготовлення кахель, ніч-
них гарнітурів, кахельних кухонь, 
опалювальних та декоративних 
камінів. Левинський започаткував 
традицію залучати місцевих ар-
хітекторів, художників, скульпто-
рів до проектування оригінальних 
зразків печей, кахель, гарнітурів. 
Тоді на фабриці створили багато 

речей у традиційній за-
хідноєвропейській сти-
лістиці та з елементами 
народностильових схем. 
Композиції печей мали 
надзвичайно високу 
якість.

— 70% будівель фаб- 
рики на Чупринки збе-
реглося. Там тепер роз-
міщені різні установи. 
Будівля помешкання — у 
дуже занедбаному стані. 
Жаль, що навіть мемо-
ріальної таблиці нема. 
Щоб відновити фабрику, 
потрібно чимало коштів. 
Тепер зі студентами ми почали 
проект — виготовляємо кераміч-
не панно Левинського. Він любив 
свою майоліку (полив’яну кера-
міку), називав її своєю коханкою. 
80% кахлів на фасадах львівських 
будівель — це кахлі фабрики Ле-
винського. І якби їх почистити й 
помити — Львів засяяв би, — роз-
повідає Тетяна Казанцева.

1885 року разом із Юліаном 
Захарієвичем (першим ректором 
Політехніки, будівничими голов-
ного корпусу) Левинський купує 
на Кастелівці велику парцелю (ді-
лянку землі) для складу будівель-
них матеріалів. Відтоді почали за-
будовувати Кастелівку.

Утвердився як 
українець

Що відомо про особисте 
життя Івана Левинсько-

го? 
— Знаєте, ми забуваємо про 

те, що він мав горб, був ма-

ленького зросту, всього 
150 см. Однак це не за-
важало йому провадити 
таке повноцінне життя. 
Це вкотре свідчить про 
те, що фізичні вади не 
мають жодного сенсу, 
якщо людина активна. 
Левинський мав сім’ю 
— дружину і двох дітей: 
Марію та Степана. Сте-
пан став відомим ман-
дрівником, написав ба-
гато книжок, побував у 
Японії. На жаль, про на-
щадків не знаємо нічого. 

Яким був Левинський як лю-
дина? 

— Культурним, надзвичайно 
інтелігентним. До всіх звертався 
„серденько“. Тому і його так нази-
вали. Коли один із робітників фаб- 
рики взяв собі якийсь матеріал, 
а Левинський про це дізнався, то 
відреагував так: „Чого ж ти мені, 
серденько, не сказав? Я би тобі 
це дав“. 

Архітектор працював у Львові 
до кінця життя? 

— Розквіт діяльності Левин-
ського тривав до 1910–12 років. 
Далі почалися суперечки в буді-
вельному бізнесі, війна, окупація… 
Це підірвало здоров’я будівничо-
го. Тому він попросив професора 
Тадеуша Обмінського заопікува-
тися його дітьми. Коли росіяни 
покидали Львів, забрали Левин-
ського до Києва (так вони робили 
з добрими кадрами). Там він чітко 
визначився як українець, бо в ба-
гатьох є питання, чи Левинський 
— український будівничий, адже 
підписувався „Ян Левинський“. 
Так, український, підтвердження 
того — його будівлі в українсько-
му стилі, кахлі з українськими 
орнаментами. А в Києві спілку-
вався з національно свідомими 
особистостями. І це додало йому 
національного усвідомлення. Од-
нак згодом Левинському вдалося 
повернутися до Львова. Прожив 
неповних 70 років. Похований на 
Личаківському цвинтарі. 

Отож, проходячи вулицями 
Львова, не забуваймо, хто був бу-
дівничим більшості споруд кінця 
XIX — початку XX століття. 

Ірина МАРТИН
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потрібно здобути. На мій 
погляд, це бакалаврська 
освіта. Вона дає той сві-
тогляд, який мусить бути. 
Та, навчаючись, маєте до-
битися того, щоб набуті 
знання використовувати, 
а не просто поскладати 
кудись.

Щодо магістерської 
освіти, то я прихильник 
того, щоби після бакалав-
рату не йти одразу в магі-
стратуру. А спершу попра-
цювати, отримати певний 
практичний досвід. Лише 
тоді зрозумієте, де хоче-
те зробити прорив у своїй 
кар’єрі. Побачите, що саме 
вам потрібне для дальшого 
розвитку, що будете вико-
ристовувати.

Магістратура одразу 
після бакалаврату — це 
лише продовження роз-
витку світогляду. Нереаль-
но вивчити все за перших 
4–5 років і на основі тих 
знань здійснити ще один 
ривок у кар’єрі. Програма 
МВА наголошує на тому, 
що неможливо навчити 
людей грамотно керувати, 
якщо вони не чули про ди-
наміку колективу, плану-
вання завдання. Тож спер-
шу повинні попрацювати, 
щоб ними хтось керував, 
а тоді вже послухати тео-
рію управління. І ці знання 
тоді накладатимуться на 
здобутий досвід. Інакше  
користі просто не буде.

Які основні напрями 
мають бути в сучас-

ному університеті, щоб 
приваблювати молодь 
і забезпечувати освіту, 
яка відповідатиме вимо-
гам часу?

— Наші університети 
перебувають на перехід-
ному етапі від планової до 

ринкової економіки. Пла-
нова економіка працюва-
ла за таким принципом: 
міністерство говорило, 
скільки і яких спеціалістів 
готувати та фінансувало 
це. Нині живемо в ринко-
вій економіці, тому треба 
старатися задовільняти 
потреби ринку, а на осно-
ві його вимог продукувати 
навчальні програми. Глянь-
те, як багато тренінгових 
курсів, які певною мірою є 
післядипломною освітою. 
А ці знання повинні давати 
в університеті.

Візьмімо до прикладу 
галузь ІТ. Може здатися, 
що тут потрібні лише про-
грамісти. Але насправді 
кожна розробка почина-
ється з концептуалізації, а  
її роблять бізнес-аналіти-
ки. Тож, створюючи новий 
продукт, запрошуємо лю-
дей з досвідом певної га-
лузі. Також потрібні дизай- 
нери, бо кожна програма 
повинна мати привабли-
вий інтуїтивний інтерфейс. 
І його не можуть створю-
вати програмісти, а лише 
інтуїти. Також затребувані 
архітектори, спеціалісти з 
контролю якості, проектні 
менеджери…

Які технологічні трен-
ди є на ринку і як, на 

Вашу думку, вони впли-
нуть на глобальні ринки 
праці у найближчі 5–10 
років?

— Найбільше вплине 
на ринок праці штучний 
інтелект, тобто спосіб 
будувати програми чи 
алгоритми, які не може 
зробити людина. Це но-
вий тип алгоритмів, які 
машина формує на основі 
заданих даних. Сьогодні ці 
алгоритми вже зроблено, 
відбувається лише їх на-
копичення й ускладнення. 

Бачимо це на прикладі 
безпілотних автомобілів. 
Цілком ймовірно, що за 
5–10 років може зникнути 
потреба в таксистах. Як 
і мати власний автомо-
біль — його можна буде 
замовити телефоном. Та-
ким чином одна машина 
обслуговуватиме бага-
тьох. Це буде економічно 
вигідно. Відповідно може 
змінитися й паркувальний 
бізнес.

Які поради Ви можете 
дати студентам сьо-

годні, щоб їхні навички 
були затребувані в дов-
гостроковій перспекти-
ві?

— Кожен студент має 
спершу розуміти, де хоче 
працювати. Бо багато хто 
йде вчитися, не розуміючи 
місця праці. Тому важлива 
профорієнтаційна робота.

А також постійно роз-
виватися, стараючись охо-
плювати якісь нові знання. 
До прикладу, одна зі стра-
тегій компанії SoftServe є 

та, щоб працівники пос- 
тійно зростали. У нас є 
план розвитку працівни-
ків, який передбачає, що 
люди постійно повинні 
додавати до своїх знань 
і вмінь щось нове, специ-
фічне. І в міру свого роз-
витку, людина претендує 
на вищу категорію. Пере-
конаний, що оплата праці 
має зростати не тому, що 
хтось триваліше просидів 
на роботі, а залежати від 
розвитку людини.

Що краще для ви-
пускника універ-

ситету: йти працювати в 
якусь фірму чи започат-
ковувати власну спра-
ву? І як відрізняються 
компетенції залежно від 
вибору?

— Щоб створюва-
ти власну справу, треба 
мати підприємницький 
хист. Хоча й це не озна-
чає, що повинні творити 
свій бізнес. Статистика 
каже, що 98% стартапів є 
провальні. Та навіть, якщо 
підете у стартап і не ви-
тримаєте конкуренції, то 
отримаєте колосальний 
досвід. А це того вартує. 
Взагалі переконаний, що 
молоді треба пробувати. 
Але треба бути готовими 
працювати задля досвіду 
та не розчаровуватися.

Якщо ж говорити прак-
тичніше, то спершу варто 
піти працювати, потім 
пробувати започаткову-
вати власну справу.

У Львові добре розви-
нута екосистема для стар-
тапів у програмуванні. 
Там більше половини ста-
ють успішними. Але для 
того, щоб туди потрапити, 
спершу треба набратися 
досвіду у великій компанії.

Наталія ПАВЛИШИН

ТАРАС КИЦМЕЙ: „ОПЛАТА ПРАЦІ МАЄ ЗРОСТАТИ 
НЕ ТОМУ, ЩО ХТОСЬ ТРИВАЛІШЕ ПРОСИДІВ НА 
РОБОТІ, А ЗАЛЕЖАТИ ВІД РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ“
m Закінчення. Початок на 3 с.
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СУСПІЛЬСТВО

ВЕСНА ПРИЙШЛА — ЕКОБЕРЕЗЕНЬ ПРИНЕСЛА

Цьогоріч перший місяць весни багатий на події 
екологічної тематики: людство ринулося прибирати 
планету, блогери активно рекламують екоторбинки, 
Білл Гейтс закликає вирішувати проблеми екології, а 
тематичні флешмоби не встигають змінювати один 
одного — природа прокинулася і вимагає до себе 
уваги.

Від екопротесту до 
Нобелівської премії

Кандидатуру Ґрети Тунберг, 
шведської школярки і екоактивіст-
ки, котра виступає за припинення 
глобального потепління та змін клі-
мату, висунули на здобуття Нобе-
лівської премії у 2019 році, про це 
стало відомо 14 березня. Всесвіт-
ній кліматичний рух #ClimateStrike, 
що започаткувала Тунберг, набрав 
обертів у всьому світі. У його рам-
ках 15 березня відбувся міжнарод-
ний кліматичний страйк (Global 
climate strike for future), у якому 
взяло участь близько 125 країн, зо-
крема й Україна: Київ, Львів, Хар-
ків, Дніпро, Запоріжжя. Українські 
школярі та студенти намагалися 
закликати Уряд здійснювати ак-
тивну кліматичну політику в рамках 
Паризької кліматичної угоди.

Піст: час бути 
милосердним не 
лише до ближнього, а 
й до природи

З початком Великого посту, 
11 березня, стартувала щорічна 
ініціатива „Екологічне навернення 
для порятунку створіння“. Як за-

значає організатор, Бюро УГКЦ з 
питань екології, метою акції є до-
помогти людям глибше й повніше 
пережити процес покаяння і навер-
нення до Бога шляхом усвідомлен-
ня відповідальності за світ, який Він 
створив. Церква закликає парафіян 
брати цю відповідальність на себе 
й пам’ятати про неї в часі щоденних 
діянь. Цьогорічний акцент — дбай-
ливе ставлення до водних ресурсів.

„Знайти, 
сфотографувати, 
прибрати, 
сфотографувати“

Це девіз-алгоритм популяр-
ного нині екофлешмобу Trashtag 
challenge — акції із прибирання 
сміття. Такий заклик на почат-
ку березня почав ширитися соці-
альними мережами, охопивши всі 
континенти Землі — люди масово 
прибирають забруднені ділянки 
й виставляють фотодокази своєї 
праці. Trashtag challenge закликає 
користувачів опублікувати в соці-
альних мережах фото „до і після“, 
але не звичні для нас селфі макіяжу 
чи спортивних досягнень, а ділян-
ки, що потребує прибирання. Лише 
в Instagram за хештегом #trashtag 

викладено вже понад 50 тисяч 
світлин від учасників акції. Цікаво, 
що хештег існує від 2015 року, але 
вірусним став лише нині завдяки 
тематичній фотографії алжирсько-
го еколога та активіста Дріті Тані 
Юнес, опублікованій у Фейсбуці на 
початку березня. Українці не пасуть 
задніх і теж активно долучаються до 
толоки: хтось — спільно з комуналь-
никами, хтось — самотужки, інші 
збираються в команди, але мета в 
усіх одна — чисті парки й узбіччя, 
відсутність стихійних смітників.

Темрява заради 
світлого майбутнього

30 березня планета зануриться 
в темряву — людство відзначати-
ме Годину Землі. Вже традиційно 
освітлення й електроприлади укра-
їнці вимкнуть від 20.30 до 21.30. 
Як і торік, цьогоріч організатори 
закликають населення планети 
„встановити зв’язок з Землею“ 
(Connect2Earth). За даними Зві-
ту Всесвітнього фонду природи 
(WWF), людство споживає в 1,6 раза 
більше електроенергії, ніж може 
забезпечити Земля, щорічно ця си-
туація лише погіршується. Скепти-
ки кажуть, що вимкнене на годину 
світло нічого не змінить, однак ор-
ганізатори акції наголошують, що її 
основна мета — привернути увагу 
людства до екопроблем. 

Чи має це сенс?
— Такі акції — найважливіші з 

усіх екологічних заходів, які можна 
реалізувати, вони життєво необхід-
ні. Екологічне майбутнє на 90% за-
лежить від зміни нашої свідомості. 
Такі флешмоби якісно впливають на 
свідомість, і дуже добре, що вони 
нарешті дійшли до України. Ці акції 
є свідченням екологізації свідомості 
українців, однак мене дивує, чому 
ініціатива лунає від простих людей, 
а не від тих, хто уповноважений ви-
значати екологічну політику держа-
ви. Такі акції позитивно впливають на 
міжнародний імідж України, — пере-
конаний завідувач кафедри екології 
та збалансованого природокористу-
вання Мирослав Мальований.

Анастасія СТЕПАНЯК  
(МОЗГОВА)

ч. 10 [3050]
28 березня — 3 квітня  2019 9



СУСПІЛЬСТВО

ПІДЛІТКИ Й АВТОРИТЕТИ

За результатами найновіших досліджень, дорослість 
нашого мозку настає в 30 років. До цього часу ми 
— підлітки. Отож, підлітки вчаться в університеті, 
починають працювати, одружуються і здебільшого 
стають батьками. Кожна епоха підлітків має свої 
особливості та виклики. Про феномен перехідного віку 
в ХХІ столітті розповідає психотерапевт Володимир 
Станчишин. 

Підлітковий вік — це 
нелегко 

Якщо колись ознаки підлітко-
вості починалися в 11–12 років, то 
тепер — у 9–10. Основні симптоми:

 • дитина раптово починає гірше 
вчитися;

 • батьки повністю втрачають свій 
авторитет;

 • на більшість пропозицій дитина 
відповідає протестом (бурхливим 
або мовчанням);

 • багато часу проводить з друзя-
ми;

 • абсолютно не думає про май-
бутню кар’єру і загалом про май-
бутнє;

 • у дитини з’являються таємниці, 
і вона мало розповідає про своє 
життя.

У цей час хлопці стають неохай-
ними, дівчата — емоційно вразли-
вими. 

А у батьків, які звикли бути для 
дитини богами й авторитетами, на-
стає наскрізна криза. Їм важко зми-
ритися, що дитина протестує проти 
їхнього контролю. Треба пам’ятати, 
що контроль — це завжди брехня. 
Більше контролю породжує більше 
брехні. Абсолютний контроль спо-
нукає дитину до досконалої брехні. 

Фізіологічні зміни спричиняють 
зміни у психіці

Починається раптове божевілля 
тіла. Якщо досі його розвиток мож-
на було порівнювати з поступовим 
рухом по сходинках, то тепер таке 
враження, що сходи раптово закін-
чуються і треба перестрибнути на 
якусь скелю. 

Підлітки починають активно 
рости. Руки-ноги ростуть швидше, 
ніж тулуб, який не встигає за ними. 
Дитина не знає, куди з тим поді-
тися, з жахом дивиться на себе в 
дзеркало, а в її організмі почина-
ються певні дисбаланси. Тому всім 

підліткам притаманна специфічна 
хода, сутулість тіла й теліпання ру-
ками. Вони психологічно не всти-
гають рости за своїм тілом і не 
знають, що з ним робити. Виникає 
сонливість, дратівливість, надмір-
на чутливість та емоційність. Тіло 
підлітка починає статево дозрівати. 
Виникає статевий потяг. 

Отож, бурхлива поведінка — це 
норма. Підлітки дуже вразливі і на 
все дивляться через збільшуваль-
не скло. Їхня психіка прагне виді-
лятися, але не відрізнятися. Тому 
вони часто вдаються до куріння, 
пробують алкоголь, хоча більшість 
з них потім кидають це. Вони нама-
гаються усвідомити себе, відчува-
ють потребу відділитися від бать-
ків, критикують їх. Хоча насправді 
їх потребують. І коли підліток каже: 
„Ви мені більше не потрібні“, то за 
цими словами треба розуміти: „Я 
вас дуже потребую“. Батьки мусять 
знати, що підлітки насправді кри-
чать не на них, а на свій підлітковий 
вік. Тому їм важливо не опускатися 
до рівня своїх дітей та у відповідь 
не кричати на них, уникати зіткнень 
„коса на камінь“.  

Завжди щось не так
У підлітків з’являються рефе-

рентні групи, тобто товариства 
однолітків, з якими вони себе ото-
тожнюють. Там вони почуваються 
прийнятими, там відбувається їхня 
ініціація — ритуал переходу з ди-
тинства до дорослого життя. Для 
підлітків стає важливим їхній одяг. 
Вони стають агностиками, а Бог ча-
сто для них просто вмирає. 

Батькам треба до того стави-
тися з розумінням, не позбавляти 
дитину участі в такій групі, трима-
ти підлітка на пульсі, але не в ле-
щатах. У цій групі дитина відчуває 

свою дорослість, вибудовує власну 
систему цінностей. 

Негативно на підлітка впливає 
булінг, заборона спілкуватися в 
соціальних мережах, розлучення 
батьків чи смерть одного з них, 
невизначеність у кар’єрних можли-
востях. За статистикою, 65% підліт-
ків у майбутньому працюватимуть 
на посадах, яких ще не існує. На 
підлітка тисне надто високий рі-
вень освітніх очікувань від батьків 
і вчителів, а також те, що батьки 
намагаються їх контролювати.  

Що ж відбувається, коли щось 
пішло не так? Підліток може втікати 
в субкультурні течії, у нього вини-
кає комп’ютерна й порнографічна 
залежність, девіантна (невідповід-
на загальноприйнятим нормам) чи  
самопошкоджувальна поведінка, 
втеча з дому, спроба суїциду. 

Рецептів не існує.  
І все ж…

Психотерапевт наголошує, що 
підлітковий вік — неминучий. Якби 
його не було, людина потім мучи-
лася б із його ознаками впродовж 
усього життя. Рецептів уникнення 
криз підлітковості не існує. Однак є 
декілька порад, які  можуть пом’як-
шити перебіг підлітковості:  

 • розв’язуйте проблеми власної 
сімейної системи;

 • опановуйте наскрізну кризу 
життя: говоріть з підлітком, як із 
дорослим, говоріть між собою;

 • любіть підлітка і говоріть йому 
про це;

 • спокійно реагуйте на емоційні 
вибухи;

 • розказуйте про власні емоції;
 • ставте собі запитання: чи пока-

рання наблизить дитину до вас?
 • будьте насторожі, але давайте 

простір для нового;
 • приймайте підлітка саме таким, 

яким він є сьогодні. 
Підліток — це на все життя, цей 

стан залишається частинкою нас. 
Наш внутрішній підліток часом бун-
тує, часом виривається на волю, 
прагне яскравих вражень. Коли 
ми, дорослі, є підлітками? Насам-
перед тоді, коли мама інколи про-
сить зробити те, що не вписується 
в наші плани.

Ірина МАРТИН

ч. 10 [3050]
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

УСЕ, ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ГОЛОСУВАННЯ 
НА ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ

Уже в неділю, 31 березня, відбудуться вибори Президента 
України. 39 осіб боротимуться за цю посаду.

Для студентів-політех-
ніків, які цьогоріч уперше 
голосуватимуть, активіс- 
ти Колегії студентів та 
профкому нашого уні-
верситету організували 
низку зустрічей, на яких 
пояснювали всі аспекти 
та правила голосування. 

Так, нещодавно від-
булася така зустріч в Ін-
ституті телекомунікацій, 
радіоелектроніки та елек-
тронної техніки. 

— Ми вирішили ор-
ганізувати таку просвіт-
ницьку роботу, щоб до-
нести важливу інформа-
цію. Впевнені, що саме 
молодь зобов’язана йти 
на вибори й голосува-
ти. Не маємо права іг-
норувати. Адже це не 
формальність, а вибір 
нашого майбутнього. Ми 
ще поширюватимемо ін-
формацію серед молоді, 
закликатимемо студентів 

виконати свій обов’я-
зок. Я переконаний: 
якщо людина не голо-
сувала, то не має права 
ані вимагати нічого від 
влади, ані критикува-
ти її. Тому треба, щоб 
молодь була активна 
й свідома. Думаю, що 
взагалі важливо, щоб 
молодь була політично 
грамотна, — розповів 
голова Колегії та проф- 
бюро студентів ІТРЕ 
Сергій Мельников.

Міністерство юс-
тиції України також 
запустило правопро-
світницьку кампанію 
„Я маю право голосу!“.

Особливо багато 
корисної інформації 
для тих, хто голосува-
тиме вперше.

Отож, як перевірити 
себе у списках вибор-
ців: через інтернет в осо-
бистому кабінеті виборця 
на Державному реєстрі 
виборців. Або безпосе-
редньо на виборчій діль-
ниці за місцем голосуван-
ня. 

Якщо вас немає в ре-
єстрі, то якомога швидше 
зверніться із письмовою 
заявою до органу ведення 
Реєстру виборців. До цієї 
заяви потрібно додати 
паспорт (тимчасове по-
свідчення) громадянина 
України та його копію.

Що варто 
знати про 
голосування

Виборчі дільниці пра-
цюватимуть 31 берез-
ня від 8.00 до 20.00. Не 
забудьте, що в неділю, 
31 березня, переходимо 
на літній час.

Щоб вас допустили 
до голосування потріб-
но:

1. Взяти документи: 
паспорт у формі кни-
жечки або ID картку, 
військовий квиток (для 
військовослужбовців), 

тимчасове посвідчення 
громадянина України.

2. Отримати бюлетень 
та поставити підпис про 
його отримання: у спис-
ку виборців, на визначе-
ному місці контрольного 
талона бюлетеня.

3. Заповнити бюле-
тень: особисто, не вихо-
дячи з кабінки для таєм-
ного голосування. Прого-
лосувати можна лише за 
одного кандидата!

4. Опустити бюлетень 
у виборчу скриньку, за-
безпечивши таємницю 
голосування.

Заборонено: робити 
зайві позначки на бюле-
тені, фотографуватися 
чи робити відеозйомку 
під час заповнення бю-
летеня, передавати свій 
бюлетень іншим особам, 
отримувати бюлетень від 
інших осіб (окрім уповно-
важеного члена виборчої 
комісії), заходити ще з 
кимось у кабінку для го-
лосування.

З усіх питань, які у 
вас виникають стосовно 
виборів, та ваших прав 
під час їх проведення 
можете звертатися до 
юридичних Центрів з 
надання БВПД та бюро 
правової допомоги, які 
нададуть вам вичерпні 
консультації.

Регіональний центр 
із надання безоплатної 
вторинної правової до-
помоги у Львівській об-
ласті: м. Львів, вул. Ва-
лова, 31, 4 поверх; тел/
факс: (032)236-74-95.

Всеукраїнська гаряча 
лінія правової допомоги 
— 0-800-213-103 (ціло-
добово та безоплатно зі 
стаціонарних і мобільних 
телефонів у межах Украї- 
ни). 

Підготувала Наталія 
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ ВРАЗИЛА ВИСТАВКА 
„БЛОКПОСТ ПАМ’ЯТІ“

Студенти кафедри менеджменту персоналу та адміністрування 
Інституту економіки та менеджменту груп МЕ-41-43 20 березня 
разом зі своєю викладачкою, заступницею голови Товариства 
„Просвіта“ Львівської політехніки Надією Любомудровою 
відвідали пересувну виставку „Блокпост пам’яті“, яку нині 
експонують у Львівському палаці мистецтв.

Експозицію присвя-
чено воякам АТО, які за-
гинули під Іловайськом 
і Савур-Могилою (До-
нецька область) у серп-
ні 2014 року. Головне 
завдання виставки — не 
дозволити забути про 
одну з найкривавіших 
сучасних сторінок нашої 
історії. А також нагада-
ти кожному українцю, 
що живемо в час війни. 
Незважаючи на те, що 
життя багатьох громадян 
країни майже не зміни-
лося з початком війни, 
не можна забувати, зав-
дяки кому маємо вільну 
й незалежну Україну, а 
також мирне небо над 
головами. 

Виставка порушує го-
стре питання: „Чому цей 
день не вшановують у 
всій країні? Чому він досі 

не є Днем жалоби?“. Там 
можна побачити арте-
факти, зібрані під час по-
шукової експедиції „Ева-
куація-200“, і речі, пере-
дані родинами загиблих. 

Про трагізм Іловай-
ського котла, пошукові 
роботи, всі труднощі, які 
довелося пережити, роз-
повів студентам громад-
ський діяч та активіст, 
один із керівників волон-
терських груп місії „Ева-
куація-200“ в 2014–2015 
роках Павло Нетьосов. 
Саме він намагався тоді 
віднайти та повернути 
тіла загиблих. 

Переконана, що піс-
ля екскурсії у кожного 
студента виникло безліч 
запитань. Також впевне-
на, що побачене, ніколи 
не дозволить забути те, 
що без минулого немає 
майбутнього і потрібно 
знати не лише сторінки 
слави, а й пам’ятати пе-
ріоди життя нашої краї-
ни, омиті кров’ю.

Божена МАЛІШЕВСЬКА,  
студентка групи  

МЕ-42, ІНЕМ

„ПОЕТИ — ЛЮДИ НЕЗЕМНІ, ШЛЯХИ ЛЕЖАТЬ  
ЇМ НА ГОЛГОФИ“

Із нагоди Всесвітнього дня поезії в бібліотеці 
Політехніки 21 березня відбулась творча зустріч із 
поеткою, членом асоціації письменників та доцентом 
кафедри ММП Інституту економіки та менеджменту 
Наталією Калиновською. Поетка презентувала свою 
нову, вже 19 збірку, „Душа дзвенить струною Ліри!“.

Про свою збірку п. Наталія від-
гукнулась так: 

— Моя душа дзвенить струною 
Ліри… А якщо ваша душа не дзве-
нить любов’ю до рідного, поетич-

ного, слова, до батьківщини, до 
природи, ви не зможете написати 
жодної поезії. 

Поява цієї збірки не випадкова. 
Ідея, та власне сам початок зароди-

лися ще в попередній збірці „Пое-
ти для епох“. Як пояснила авторка, 
оскільки щоразу додавалися нові 
постаті, то згодом кількість поезій 
настільки розширилася, що пере-
росла в нову збірку. 

Пані Наталія є авторкою 19 збі-
рок, нова — 20, нині в друці. Її вірші 
покладено на музику, вона співпра-
цює із такими відомими композито-
рами, як Зеновій Гучок, Богдан Ко-
сопуд та Вікторія Бондаренко. Зі слів 
пані Наталії натхнення вона черпає 
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ У ПОЛІТЕХНІЦІ 
РОЗМІНЯЛИ ЧЕТВЕРТИЙ ДЕСЯТОК

Традиційний, починаючи від 1988 року, щорічний 
Конкурс художнього читання Шевченківських поезій 
вкотре відбувся у Львівській політехніці. 21 березня 
впродовж двох з половиною годин професіонали й 
аматори змагалися за титул переможця.

Розпочав конкурс ан-
самбль естрадної пісні 
„Сузір’я“ із композиці-
єю „Пісня про „Кобзар“. 
Охочих взяти участь у 
читаннях назбиралося аж 
сорок п’ять! Восьмеро по-
тенційних конкурсантів з 
певних причин „зійшли з 
дистанції“ ще до початку 
змагань. Однак така кіль-
кість учасників все одно 
перевершує минулорічну 
(28 осіб), що свідчить: по-
пулярність конкурсу зро-
стає, а Кобзар стає ближ-
чим до молоді. Абсолют-
ним лідером за кількістю 
конкурсантів став Інститут 
хімії та хімічних техноло-
гій — тринадцять май-
бутніх хіміків виявилися 
палкими поціновувачами 

поезії. Традиційно читан-
ня не могли пропустити 
учасники театральної судії 
„Хочу“ — їх назбиралося 
також тринадцять. Через 
це журі обіцяло окремо 
оцінювати професіоналів 
та аматорів.

Оцінювали талант по-
літехніків заслужений 
діяч культури, директор 
Народного дому „Про-
світа“ Степан Шалата, 
заступник голови това-
риства „Просвіта“ на-
шого університету Надія 
Любомудрова, керівник 
Народного театру-студії 
„Хочу“ Анастасія Непом-

няща, голова осе-
редку товариства 
„Просвіта“ в ІСТР 
Ольга Недзвець-
ка, очільниця „Мо-
лодої Просвіти“ 
Ольга Ковальова 
та заступниця ди-
ректора Народно-
го дому „Просвіта“ Іванна 
Бариляк. Журі зважало на 
знання твору напам’ять 
та його інтерпретацію, 
артистизм і культуру мов-
лення оратора, а також на 
художні особливості ви-
ступу.

Найчастіше учасни-
ки виконували такі поезії 
як „Розрита могила“ та 
„Якби ви знали, паничі“. 
Не бракувало й музичних 
композицій: троє конкур-
сантів доповнили свої но-
мери піснею.

— Це були дуже гарні 
виступи. Учасники здиву-
вали нас своєю чисель-
ністю, особливо з ІХХТ. 
Приємно, що до конкурсу 
нарешті долучився ІППТ. 
„Хочу“, як завжди — дуже 
талановиті, артисти за 
покликанням, — проко-
ментувала конкурс Надія 
Любомудрова.

Отож призові місця 
розподілилися так: брон- 

зовими призерами ста-
ли Марта Пиріг (ІХХТ), 
Олександра Боднар 
(„Хочу“, ІНЕМ), Каріна 
Колодій („Хочу“, ІНЕМ), 
Святослав Покорчак 
(„Хочу“, ІНЕМ), Вероніка 
Заворотна (ІГСН), Назар 
Токар (ІГСН) та музичне 
тріо з ІППТ — Яна Газе, 
Остап Тюрін, Юрій Пу-
кальський. „Срібло“ от-
римали Тетяна Лозин-
ська (ІСТР), Юлія Чорній 
(„Хочу“, ІНПП), Роман 
Музика („Хочу“, ІКНІ) і 
Максим Луцик (ІХХТ). 
Перше місце посіли „хо-
чисти“: Тетяна Топчій 
(ІГСН) та минулорічний 
переможець читань Дми-
тро Качковський (ІСТР). 
Гран-прі здобула сту-
дентка Інституту сталого 
розвитку імені В. Чорно-
вола Анастасія Мар’ян.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)

в кожному дні: дорогою на роботу, 
з думок про колег, друзів, а гуляючи 
містом Лева, її надихає кожен камін-
чик, кожна пам’ятка архітектури.

Модератором заходу була Люд-
мила Найда, завідувач відділу ху-
дожньої літератури та просвітниць-

кої діяльності. Серед гостей заходу 
були учні 8 класу Львівської акаде-
мічної гімназії.

Політехніки побажали творчих 
успіхів пані Наталії, та сподівають-
ся на плідну співпрацю. Адже пані 
Наталія власним прикладом демон-

струє, що ніколи не пізно все змі-
нити, адже як інженер-будівельник 
та інженер-економіст вона змогла 
знайти себе, чуттєву та ніжну, у по-
езії.

Анастасія ЗАДОРОЖНА, 
студентка другого курсу ІНПП
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КУЛЬТУРА

ВЕСНА У РОЗКВІТІ, ШІСТНАДЦЯТА, ФРАНЦУЗЬКА

Упродовж березня-квітня у Львові та ще восьми 
містах України триває фестиваль, програма якого 
розрахована на всі культурні смаки різновікової 
публіки. Цьогоріч „Французька весна“ — це приблизно 
сто мистецьких подій, поданих через жанрове 
розмаїття і підпорядкованих тематиці „Кольори“.

Радник з питань культури та 
співпраці посольства Франції в 
Україні Наталі Берас звертає ува-
гу на те, що вперше „Французька 
весна“ вибрала собі тематику, яка 
радісна й несе приємний меседж: 
„Адже кольори оточують нас і мо-
жуть бути теплими й холодними, 
монохромними й змішаними, полі-
тичними, вони реагують на середо-
вище, в якому перебувають“. Ця ко-
льоровість позначилася на програмі 
— різнобарвній і насиченій.

Львівською особливістю „Фран-
цузької весни“ стало її відкриття — 
у музейно-культурному комплексі 
пивної історії „Львіварня“ відбувся 
показ мод знаменитої французької 
дизайнерки Ізабель Тош. Французи 
і мода — асоціативні поняття. У зга-
даному ж дефіле було ще й соціаль-
не навантаження: кутюр’є хвилюють 
проблеми екології й фемінізму, тож 

плаття з поліетиленових мішків, 
клавіатур, пластикових іграшок апе-
лювали не так до нашого відчуття 
краси, як до свідомості.

Візуальне мистецтво Франції 
представлене живописною вистав-
кою Мар'яни Томин „Прогулянка 
Парижем“ і виставкою французько-
го живопису ХІХ століття з колек-
ції ЛНГМ ім. Б. Возницького. Щодо 
французької музики, то 10 квітня в 
„Дзизі“ лунатиме добрий джаз від 
тріо піаніста й композитора Венсана 
Буржекса, а насолодитися класич-
ною музикою, згаданою у творах 
Андре Жіда, можна буде 11 квітня 
у Львівській філармонії. У Будинку 
органної та камерної музики зву-
чатиме поезія з музикою 23 квітня.

Театральні враження будуть не 
менш вражаючі — 24 квітня у Теат- 
рі ім. М. Заньковецької відбудеться 
показ „Вистави для двох клоунів“, 

для розуміння якої не знадобиться 
переклад — у ній майже нема слів, 
лише мова акробатики, пантоніми, 
музики. Окрім цього, свої постанов-
ки покажуть Театр „Воскресіння“, 
театри „Око“ та „Слово і голос“. Лю-
бителям кіно сподобаються „Довгі 
ночі короткого метру“, вони припа-
дуть на 19–20 квітня — побачимо 
анімаційні стрічки й художні, зняті 
ручною камерою.

Окрім мистецьких зустрічей, 
„Весна…“ пропонує цікаві лекції, 
пов’язані з франко-українською 
культурою (відбудуться конферен-
ції про Івана Мазепу й Івана Франка 
у контексті французької літерату-
ри), і екскурсії. Прогулявшись 6, 13, 
20 і 27 квітня історичними місцями 
Львова, відкриєте і його французьке 
обличчя. Зокрема більше дізнаєтеся 
про відвідини нашого міста Оноре 
де Бальзака і Сари Бернар.

Закриття „Французької весни“ 
пройде 30 квітня у !FESTrepublic, де 
митець Marko93 створить два мура-
ли, проведе майстер-клас із світло-
вого графіті, а французький діджей 
Nelson зарядить слухачів ритмами 
хіп-хопу, фанку та електронної му-
зики.

Наталя ЯЦЕНКО

У Львівському історичному 
музеї від цього тижня дія-
тиме електронний квиток —  
відвідати музей, екскурсію 
стане простіше та швидше. 
На сайті Львівського історич-
ного музею необхідно обрати 
відділ („Музей — Арсенал“, 
Відділ історії України, „Па-
лаццо Бандінеллі“, Музей 
визвольної боротьби України), 
далі обрати вид квитка (до-
рослий — 50 грн, дитячий —  
30 грн), здійснити оплату та 
зберегти надісланий електро-
нний квиток на своєму гаджеті 
й відвідати музей.

334-річчя від дня народжен-
ня Баха Львів відсвяткував 
флешмобом на площі Ринок і 
пізнім вечірнім концертом у фі-
лармонії. Просто неба прозвучали 
відомі твори Баха, які виконали 
органістка Олена Мацелюх і квін-
тет. А 21 березня довгий музичний 
марафон із творів композитора 

розпочався у фойє концертної зали 
філармонії з органної прелюдії, до 
якої потім долучилися всі оркестри 
філармонії. На п'ятигодинному 
концерті була й прем'єра — впер-
ше прозвучали віолончельні сюїти 
Баха в оркестровому аранжуванні 
Богдани Фроляк.

30 та 31 березня в Першому 
театрі відбудеться вистава 
„Гойдалка для трьох“ за п’єсою 
Луїджі Лунарі, популярного 
італійського комедіографа. 
Його твір — хіт європейських 
театральних сцен. Персонажів 
зіграли відомі львівські митці — 
соліст вокальної формації „Пік-
кардійська терція“ Славко Нудик, 
популярний львівський ведучий 
Роман Федоришин, знані актори 
Театру ім. М. Заньковецької Мар-
та Кулай та Андрій Сніцарчук.
З нагоди 175-річчя Націо-
нальної музичної академії ім.  
М. Лисенка у Львівській філар-
монії відбувся гала-концерт 
„Шедеври класики“. Слухачі 

мали змогу почути доробок світо-
вої класики — увертюри до опер 
Дж. Россіні, В. Белліні, Дж. Верді та 
композиції інших композиторів — у 
виконанні Великого симфонічного 
оркестру та солістів академії.

За матеріалами інформагенцій
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КУЛЬТУРА

„ЗГОДОМ Я БУДУ ДИРИГУВАТИ ПО-ІНШОМУ“

Романа Мачишина політехніки вже більше п’яти років 
знають як хормейстера „Гаудеамусу“, народної хорової 
капели в Народному домі „Просвіта“. Втім він ще співає 
у капелі „Трембіта“ і є регентом церковного хору в 
Комарно. Знайомимося ближче.

Як Ви себе позиціонуєте в 
університеті й поза ним?

— Як художній керівник я 
досить строгий. По-перше, на-
магаюся побудувати роботу 
так, щоб люди дотримувалися 
часових рамок. Для запізнюхів 
встановлюємо грошові санкції. 
Кошти йдуть у спільну касу і їх 
потім витрачаємо на копіюван-
ня партитур та на інші потрібні 
для колективу речі. Крім цьо-
го, репетиція починається тоді, 
як прийде останній хорист, а її 
тривалість залишається сталою. 
Тож, щоби не підводити інших і  
не затягувати репетицію, усі на-
магаються приходити вчасно. 
Були такі хористи, що не розуміли, 
як працювати системно — раз прий- 
шов, двічі — ні, але тепер вдалося 
зібрати тих, хто знає, навіщо відвідує 
„Гаудеамус“, і робить це за власним 
бажанням. По-друге, субординацію 
будую за європейською моделлю: 
нема звертання до мене по-батькові, 
лише на ім'я й на „Ви“. Це полегшує 
пошук спільної мови, тим більше, що 
вікова різниця між мною і хориста-
ми невелика — років шість-десять. 
Поза репетиціями поводимося віль-
но, як друзі, обговорюємо різні теми. 
На репетиціях знову повертаюся до 
амплуа керівника.

Хор як колектив складається з 
індивідуальностей. Як знахо-

дите підхід до кожного?
— У кожного хориста є свої осо-

бливості характеру, але світогляд 
подібний. Застосовувати індивіду-
альний підхід мені не доводиться, 
бо у нас одна, об'єднуюча мета — 
співати. Правда, першокурсники 
потребують особливого підходу, 
допомоги в адаптації. Та з тими, 
хто поділяє нашу систему ціннос-
тей, працювати легко. Коли праг-
неш досягти результату, можна й 
перегнути палицю у вимогах. Тому 
якщо відчуваю, що образив когось, 
то прошу вибачення за жорсткість.

А якщо хтось не дотягує до по-
ставленої планки через брак 

природних задатків, проте ста-
рається, що тоді?

— Якщо людина чогось хоче й 
докладає для цього максимум зу-
силь, то їй усе вдається. Я даю ін-
струмент, як працювати, а працю-
вати мусить сама людина. Бо були 
ті, хто мав прекрасні голос і слух, 
але не хотіли працювати, розвива-
тися й ставати частиною хору.

Ви такі вимогливі й суворі… 
Щодо себе теж? Якщо так, 

то в чому це проявляється?
— Щодо себе — насамперед. Я 

далекий від точних наук, але щоб 
знайти спільну мову з хористами, 
не можу обмежитися знаннями 
тільки свого фаху. Після консер-
ваторії почав багато читати про 
все, зокрема й в інтернеті. Дуже 
цікавлюся психологією, бо знання 
з неї дуже потрібні в моїй професії 
— вміння не заставити, а переко-
нати, що щось необхідно зробити. 
Також, пояснюючи, мушу наводи-
ти метафори, які близькі політех-
нікам, щоб осмислили інформацію 
швидше й ліпше. Думаю і про віко-
ву градацію, яка зростає. З юни-
ми теж треба буде шукати точки 
дотику.

Яка музика Вам подобається? 
Помічаєте смакові зміни?

Відмінності є. Тепер я „фільт- 
рую“ те, що має мистецьку цін-
ність, а що ні. Слухаю таких вико-
навців, які не на слуху. Наприклад, 
аргентинську співачку Мерседес 

Соса, манера виконання якої 
прониклива й не схожа на ін-
ших. Або ізраїльську співачку 
Ясмін Леві — соул у поєднанні 
з дудуком, вірменським народ-
ним інструментом, який у пе-
рекладі означає „душа абрико-
сового дерева“, його звучання 
досі не вдалося точно синтезу-
вати. Її музика допомагала мені 
пережити особисті негативні 
емоції. Але загалом я не є ме-
ломаном. Не ходжу в навуш-
никах, бо люблю спостерігати 
й слухати те, що відбувається 
довкола. До того ж, від ранку 
до вечора я живу музикою (а 
музика — це емоції, це завжди 
стрес), тому настає момент, 

коли хочеться тиші чи пералашту-
ватися на іншу діяльність.

Чим хорове диригування від-
різняється від диригування 

оркестром?
— Якщо брати технічний бік, то 

відмінності незначні. Хор на стан-
ках, а оркестр у ямі чи на кріслах, 
тому звертання до музикантів 
буде різним щодо розташування 
рук диригента в площині. Крім 
цього, у кожного диригента є своя 
техніка диригування. Для мене 
завжди був прикладом Ігор Ци-
клінський, багаторічний керівник 
дрогобицького хору „Легенда“, в 
якому я співав, коли навчався у 
Дрогобицькому музичному коле-
джі ім. В. Барвінського. Він давав 
вступ, слухав і не використову-
вав велику амплітуду жестів. Я 
ж її використовую. Це зумовлено 
тим, що молодий і емоційний, і, 
по-друге, це аматорський хор і 
його учасники потребують біль-
шої наочності того, що їм пояс- 
нюєш. Згодом я буду диригувати 
по-іншому, адже, як хтось сказав, 
диригент починається після 50-ти  
років, коли є зрілість і більший 
життєвий досвід.

Наталя ЯЦЕНКО

ч. 10 [3050]
28 березня — 3 квітня  2019 15



ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

ВЕСНА, ЛИЖІ І ПЕРШІ СПОРТИВНІ ГЕРОЇ

На Львівщині завершилися змагання першої зимової 
Універсіади України. Організували захід Комітет з 
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і 
науки України та його Львівське обласне відділення, 
Студентська спортивна спілка України. Студенти-
спортсмени, серед яких і львівські, боролися за медалі 
у лижних перегонах і біатлоні.

Універсіада України з лижних пе-
регонів тривала від 14 до 18 березня 
у селі Тисовець Сколівського райо-
ну. Змагання з біатлону розпочали-
ся 19-го, а закінчилися 23 березня у 
Західному реабілітаційно-спортив-
ному центрі Національного комітету 
спорту інвалідів України, що на Тур-
ківщині. За першість Універсіади з 
лижних перегонів змагалися коман-
ди одинадцяти областей. Зокрема 
участь у них взяли вищі навчальні 
заклади Львівської, Харківської, 
Сумської, Чернігівської, Терно-
пільської, Київської, Закарпатської, 
Івано-Франківської, Хмельницької, 
Вінницької областей та міста Киє-
ва. Загалом було 45 учасників — 30 
хлопців і 15 дівчат, з яких троє — Да-
рина Мазур, Анастасія Шаболдіна й 
Антон Мигда — представники Львів-
ського державного університету фі-
зичної культури ім. І. Боберського. 

Анастасія Шаболдіна виборола сріб- 
ло, а у загальному заліку у лижних 
перегонах Львівська область, на-
бравши 141 очко, посіла п’яте місце 
з усіх областей-учасниць.

У змаганнях з біатлону за при-
зові місця змагався 41 спортсмен, 
свої команди представили шість 
областей України. До складу збір-
ної Львівщини увійшли Антон Миг-
да, Олег Патласов, Василь Копитко, 
Сергій Партика. Перед заключною 
гонкою львів'яни мали одну срібну 
нагороду, яку на дистанції 15 км се-
ред чоловіків приніс команді Антон 
Мигда.

— Для глядача біатлон — це по-
єднання спортивного азарту, лиж і 
стрільби, а для спортсмена і органі-
заторів — це чималі витрати. З лиж-
ними перегонами простіше, але, по-
вірте, нам, як організаторам, склад-
но було знайти час у напруженому 

зимовому графіку федерацій, щоб 
додатково провести ще одні зма-
гання. Тому майже 100 учасників, які 
взяли участь у першій зимовій Уні-
версіаді України, — це своєрідний 
рекорд. Львівщині вдалось проде-
монструвати гостинність і високий 
рівень організації таких стартів, — 
прокоментував подію Анатолій Ігна-
тович, начальник Львівського облас-
ного відділення Комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства 
освіти і науки України, керівник об-
ласного організаційного комітету 
зимової Універсіади України.

Після цих змагань Львівщина 
готується прийняти Універсіаду 
України з регбі-7 серед жіночих 
команд. А також — студентський 
чемпіонат України з черлідингу й 
чемпіонат України зі спортивного 
орієнтування.

Наталя ЯЦЕНКО

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРО СПОРТ

Якщо зимова млявість зосталася позаду, проте до 
весняної бадьорості ще далеко, зверніть увагу на свою 
рухливість. Зібравшись у тренажерну залу, зважте на 
деякі нюанси, щоби фізична активність була винятково 
на користь.

Вчені із Оксфордського та Єль-
ського університетів з’ясували, що 
найліпше допомагають побороти 
пригніченість їзда на велосипеді, 
аеробіка й командні ігри. Опти-
мальних результатів можна досяг-
ти, якщо займатися хоча би тричі 
на тиждень по півгодини чи годину. 
А от надмір навантажень щастю не 
сприяє. Тому якщо відчуваєте при-
хід весняної меланхолії, витягуйте 
свого двоколісного друга або клич-
те друзів на футбол.

Хто займається спортом не вдо-
ма знає, як фітнес-тренери люблять 
планку. І недаремно — вона покра-
щує гнучкість, поставу, робить нас 
витривалими і навіть покращує на-
стрій — укріплення м’язів пресу й 
спини дає відчуття сили. І, мабуть, 
усі знають, як непросто у тій планці 
перебувати. Стюарт Макгілл, про-
фесор одного з канадських уні-
верситетів, експерт із біомеханіки 
хребта під час своїх досліджень 
дійшов висновку, що простоюван-

ня у планці хвилинами не є резуль-
тативним. Набагато корисніше і 
безпечніше стояти в планці десять 
секунд по п’ять підходів. Однак не 
варто робити її з самого ранку — 
хребет зранку більш вразливий, а 
після прогулянки. Також він радить 
власне бокову планку, що, правда, 
вимагає більшої уважності до своїх 
можливостей тіла — бокова планка 
є ускладненим варіантом класичної.

Та обнадійлива інформація для 
тих, хто не може посеред тижня 
викроїти трохи часу для фізичної 
активності: вчені Сіднеївського уні-
верситету запевняють, що заняття 
на вихідних можуть бути не менш 
ефективними. Проте є одна умова 
— тренуватися треба 75 хвилин й 
інтенсивно.

Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД

НАШ КАЛЕНДАР
1 квітня — День гумору.

Пам’ятні дати
28.03.1623 — народився Роман Ракуш-
ка-Романовський, козацький літописець.
28.03.1891 — народився Олекса Сліса-
ренко, український письменник.
29.03.1864 — перша театральна вистава 
у Львові українською мовою („Маруся“ 
Г. Квiтки-Основ’яненка), яка започатку-
вала створення театру „Руська бесіда“.
29.03.1881 — народилася Марійка Підгі-
рянка (Домбровська), українська поет-
ка, авторка творів для дітей.

29.03.1972 — помер митрополит Іларі-
йон (Іван Огієнко), український учений 
і громадський діяч, міністр освіти УНР.
30.03.1892 — народився Стефан Банах, 
український і польський математик, 
один із творців сучасного функціо-
нального аналізу, професор Львівської 
політехніки.
30.03.1973 — помер Дмитро Донцов, пуб- 
ліцист, видавець i громадський діяч, 
ідеолог українського націоналізму.
31.03.1947 — померла Уляна Кравченко 
(Юлія Шнайдер), українська письмен-
ниця, авторка мемуарних статей про 
Івана Франка.
1.04.1809 — народився Микола Гоголь, 
письменник, автор збірки „Вечори на 

хуторі біля Диканьки“, твору „Тарас 
Бульба“.
1.04.1907 — народився Дмитро Грицай 
(„Перебийніс“), політичний і військо-
вий діяч, член УВО, ОУН.
1.04.1907 — народився Зенон Коссак 
(Тарнавський), український політич-
ний і військовий діяч, провідний член 
УВО і ОУН.
2.04.1777 — помер Максим Березов-
ський, український композитор. 
3.04.1908 — народився Степан Олійник, 
український поет.
3.04.1918 — народився Олесь Гончар, 
український письменник.
3.04.1990 — над Львівською ратушею 
підняли синьо-жовтий прапор.

Горизонтально: 
5. Юрист, який захищає обвинуваченого в суді. 8. До-
рогоцінний камінь, алмаз. 9. Військова наука про під-
готовку, організацію і ведення бою. 10. Трав’яниста 
рослина; щириця. 12. Нитка, якою перев’язують крово-
носну судину, щоб спинити кровотечу. 15. Хижа мор-
ська риба, поширена в субтропічних водах. 18. Місь-
ка підземна залізниця. 19. Концентрований розчин 
цукру переважно в ягідному або фруктовому соках. 
20. Вихід клоунів на манеж. 21. Великий православний 
чоловічий монастир. 22. Місто на Гуцульщині, центр 
художніх ремесел. 23. Довга дерев’яна жердина з ло-
паттю на кінці, з допомогою якої переміщають човен. 
26. Сніговий барс. 28. Зігнуті й затиснуті пальці руки. 
29. Смужка тканини, зав’язана вузлом, яку носять чо-
ловіки для прикраси. 31. Неправильність, відхилення 
від норми. 33. Служитель православної церкви, котрий 
допомагає священикові під час відправи. 36. В укра-
їнській народній казці цього Івасика врятувало гусят-
ко від зміючки. 37. Картина великих розмірів, штучно 
освітлена, з предметним бутафорським об’ємним 
планом. 38. Рослина, стебло і листя якої густо вкриті 
жалкими волосками.

Вертикально:
1. Перший учений ступінь, що здобуває студент після 
базової вищої освіти. 2. Частина рослини, що склада-
ється з пелюсток і має різне забарвлення та приєм-
ний запах. 3. Найвищий ступінь якості. 4. Ярлик, на 
якому зазначені назва, ціна і виробник товару. 6. Мі-
сто в південному Афганістані, його столиця у ХVІІІ ст. 
7. Отруйний павук, укуси котрого дуже небезпечні для 
людини. 11. Дохід з капіталу, землі, що його регуляр-
но отримують, не займаючись підприємницькою ді-
яльністю. 12. Міфологічна істота, дух лісу, який живе 
на густих деревах у сухих дуплах і заманює людей у 
хащі та лякає їх. 13. Одна з основних термодинаміч-
них величин. 14. Частина світу, що складається з двох 
континентів. 15. Порода маленьких кімнатних песиків. 
16. Поява в організмів ознак, властивих їхнім далеким 

предкам. 17. Насильницьке приєднання, загарбання 
однією державою частини території іншої держави. 
24. Керівник студентської групи. 25. Сукупність усіх 
видів рослин, що ростуть на певній території. 27. Ав-
стрійський фізик ХІХ ст., один з авторів кінетичної тео- 
рії матерії, автор праць з теорії радіоактивності та тер-
модинаміки. 30. Дерев’яна лопатка для розмішування 
страв. 32. Людина, яка має хворобливий потяг до опі-
уму, кокаїну, морфіну. 34. Особа, котра читає лекцію 
публічно. 35. Столиця Іспанії.

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
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Як подати оголошення 
в „Аудиторію“

Оголошення приймаємо від підприємств, 
організацій та приват них осіб.

Вартість оголошення 

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

• про загублені документи — 20,00 грн.; 
• співчуття — 30,00 грн.; 
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;      
від 30 до 60 слів — 100,00 грн.

Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 10% від суми замов
лення.
Ціни подано з урахуванням податку на 
додану вартість. 
Крайній термін подання ого ло шен ня — 
десять днів до виходу газети.

 Адреса редакції: 79013, Львів, 
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103. 

Тел. (0322) 258-21-33,  
Е-mail: audytoriya@gmail.com

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, 
які видав Національний універси-
тет „Львівська політехніка“: 
додаток до диплома бакалавра  
№ 235о/17БД на ім’я: Аталла Нізар;
студентський квиток № 11324238 на 
ім’я: Колядич Іван Васильович;
студентський квиток на ім’я: Яки-
мець Катерина Олександрівна;
залікову книжку на ім’я: Заторський 
Павло Петрович; 
залікову книжку на ім’я: Осташ Ро-
ман Романович; 
студентський квиток ВК № 1222857 
на ім’я: Хоміцький Дмитро Олего-
вич;
студентський квиток № 12242739 
на ім’я: Когут Марта Михайлівна;
студентський квиток № 12241834 на 
ім’я: Тимощук Катерина Сергіївна;
студентський квиток ВК № 11941171 
на ім’я: Коваль Микола Богданович;
студентський квиток на ім’я: Сіва-
ков Павло Дмитрович;
залікову книжку на ім’я: Корнєєв 
Дмитро Родіонович. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
„ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА“

оголошує конкурс  
на заміщення посади директора  

Коледжу телекомунікацій та комп’ютерних 
технологій Національного університету „Львівська 

політехніка“.

Особи, які бажають взяти 
участь у конкурсі, подають такі 
документи: заяву, особовий 
листок обліку кадрів із фото-
графією, автобіографію, копію 
паспорта, копії документів про 
вищу освіту, наукові ступені і 
вчені звання, список друкова-
них праць і винаходів, завірених 
за встановленим порядком.

До участі в конкурсі до-
пускаються громадяни Украї- 

ни, котрі вільно володіють 
українською мовою, і мають 
стаж педагогічної та/або нау-
ково-педагогічної роботи у ви-
щих навчальних закладах від-
повідного профілю не менше 
10 років.

Термін подання докумен-
тів на конкурс — 2 місяці від 
дня опублікування оголошен-
ня в газеті.

Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на ім’я 
ректора Національного університету „Львівська політехніка“  
за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кім. 303.

Житлом університет не забезпечує. 
Ректорат

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
„ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА“

оголошує конкурс  
на заміщення посади директора  

Хмельницького політехнічного коледжу  
Національного університету„Львівська політехніка“.

Особи, які бажають взяти 
участь у конкурсі, подають такі 
документи: заяву, особовий 
листок обліку кадрів із фото-
графією, автобіографію, копію 
паспорта, копії документів про 
вищу освіту, наукові ступені і 
вчені звання, список друкова-
них праць і винаходів, завірених 
за встановленим порядком.

До участі в конкурсі до-
пускаються громадяни Украї- 

ни, котрі вільно володіють 
українською мовою, і мають 
стаж педагогічної та/або нау-
ково-педагогічної роботи у ви-
щих навчальних закладах від-
повідного профілю не менше 
10 років.

Термін подання докумен-
тів на конкурс — 2 місяці від 
дня опублікування оголошен-
ня в газеті.

Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на ім’я 
ректора Національного університету „Львівська політехніка“  
за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кім. 303.

Житлом університет не забезпечує. 
Ректорат
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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 “

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках  

(чорно-білий друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, 
см2 450 220 110 50 24

Ціна, грн. 350 250 200 150 100

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

На обкла динці  
(остання сторінка, повноколірний друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110

Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення  
рекламного блоку  

на замовлення
Незалежно від місця розміщення               
і розміру:

• реалізація ідеї замовника  
з викорис тан ням матеріалів замов-
ника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при 
пошуку матеріалів редакцією — 
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника ре-
дакцією до виготовлення кінцевого 
зразка — 350 грн.

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

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

Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com
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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. № 190351.

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.

Дизайнер-верстальник — Дмитро ГРИГОРЧАК.

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 
Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 
Редакція не завжди поділяє позицію авторів. 
За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.
На останній сторінці— світлини  
Наталії ПАВЛИШИН та Анастасії СТЕПАНЯК.

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри хіміч-
ної інженерії ІХХТ від щиро-
го серця вітає зі 60-ти річчям 
завідувача кафедри, доктора 
технічних наук, професора

Володимира Михайловича 
АТАМАНЮКА. 

Ювілей — це не просто свято, це здобутки всіх 
років життя. Ми знаємо Вас як яскраву, неор-
динарну особистість, висококваліфікованого, 
вмілого керівника, науковця, який по праву мо-
же пишатися духовним та інтелектуальним по-
тенціалом, успіхами та досягненнями. У день 
Вашого ювілею, шановний Володимире Михай-
ловичу, бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, 
благополуччя, оптимізму, невичерпної енергії 
та нових творчих успіхів. Бажаємо також, щоб 
Ваше життя було світлим і радісним, як цей 
святковий день, а дружні вітання додали жит-
тєвої наснаги у скарбничку Вашої душі.
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