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Тоненьким прутиком
З вербовим котиком
Себе вітаємо
Легеньким дотиком... Марія Хоросницька



NOTA BENE!

Закінчення на 10 с. m

ЗВЕРНЕННЯ ТОВАРИСТВА „ПРОСВІТА“ ДО ПОЛІТЕХНІКІВ
Шановні колеги-політехніки, дорогі студенти! 
Українське суспільство стоїть на порозі виборів 

Президента держави. Вони проходять у час військової 
агресії, яку вже 5 років веде проти України Російська 
Федерація: анексовано Крим і окуповано частину Дон-
басу, репресій зазнають їхні мешканці, сотні тисяч були 
змушені покинути рідні домівки, у російських тюрмах 
сидять українські політв’язні, на фронті щодня гинуть 
захисники нашої Вітчизни. 

Упродовж кількох століть наші діди і прадіди не раз 
робили спроби звільнити свій народ із колоніальної за-
лежності від інших держав, проливали кров за його сво-
боду і навіть здобували її, але з різних причин не змогли 
втримати і захистити. 

У новітній історії незалежна Українська держава існує 
лише 28 років. За цей час виросло нове покоління, для 
якого Голодомор, Розстріляне Відродження, Соловки, 
Сибіри та інші засоби фізичного знищення української 
нації, позбавлення її історичної пам’яті, упокорення во-
лелюбства і власної гідності — це далека історія. Чимало 
українців вважають, що межу неповернення вже пройде-
но. Молодь хоче жити заможно, весело і не всі задуму-
ються над тим, що підняти край із руїн, які залишила нам 
імперія, не можна швидко і легко. Матеріальні блага не 
приходять за помахом чарівної палички, а здобуваються 
тяжкою працею не одного покоління.

1991 року доля дала українцям може останній шанс 
побудувати власну державу. Але нам треба пройти не-
простий шлях, щоб не тільки відбудувати зруйновану 
економіку, а й звільнити людські душі від рабської за-
лежності, приниження й почуття меншовартості — тих 
духових кайданів, у які нас закували поневолювачі. То чи 

маємо ми сьогодні право виносити за дужки віру, мову, 
історію?

Сьогодні від нашого вибору залежить не тільки доля 
нації і кожного з нас, а що найважливіше — доля України: 
залишиться вона на карті світу як незалежна суверенна 
держава чи знову стане колонією загребущих сусідів.

Віримо, що більшість це розуміє. Наша молодь 
2013 року довела свою національну і громадянську гід-
ність на Майдані, повставши проти режиму, який відмо-
вився від європейського вибору і застосував до мирних 
протестувальників грубу силу. З шаною ми згадуємо 
подвиг Героїв Небесної сотні, добровольців і волонте-
рів, військовослужбовців, які сьогодні зі зброєю в руках 
захищають кордони України. 

Дорогі політехніки, студенти! 21 квітня ми прийдемо 
на виборчі дільниці, щоб проголосувати не просто за 
Президента, а за саме існування Української держави, 
за наш європейський вибір, за продовження реформ, 
за незалежність. 

Закликаємо вас відповідально поставитись до свого 
вибору. За нинішньої політичної ситуації і соціологічних 
розкладів важливий кожен голос. Не керуймося осо-
бистими чи партійними інтересами. Пам’ятаймо слова 
українського письменника і лікаря Юрія Липи, жорстоко 
закатованого радянськими „визволителями“: „Ми — на-
ція, сузір’я міліонів!“. Від нашого волевиявлення зале-
жить доля всієї країни.

Рада Товариства „Просвіта“  
Національного університету  

„Львівська політехніка“
Звернення ухвалено  

на засіданні ради 10 квітня 2019 р.

МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ  
ТА ПРИНЦИП „ПОЗИТИВНОЇ СУМИ“

Минулий тиждень у Львові був багатий на знакові 
події. Одна з них — презентація книги дисидента, 
громадського діяча, проректора з питань призначення 
та місії УКУ Мирослава Мариновича „Митрополит 
Андрей Шептицький і принцип «позитивної суми»“, 
яка вийшла друком у „Видавництві Старого Лева“.

— Це велике щастя, що досі зві-
ряємо свій внутрішній годинник із 
мислителем і справді моральним 
авторитетом, людиною величез-
ного візіонерства Митрополитом 
Андреєм Шептицьким. Якби у нас 
нині лідер нації був такого ж рівня, 
то не виникло б такої неймовірної 
ситуації, яка, на жаль, схиляється 
до нульової, а не позитивної суми, 
про яку говорить Митрополит. Тому 

так важливо зараз зробити пра-
вильні висновки, опираючись на 
моральну парадигму, яку дав нації 
Андрей Шептицький, — наголосила 
на презентації головна редактор-
ка „Видавництва Старого Лева“ 
Мар’яна Савка. 

Ця книга — ґрунтовний аналіз 
проповідницької спадщини Ми-
трополита Андрея Шептицького 
за принципом „позитивної суми“ 

(win-win). Генезу цього способу 
мислення Митрополит виводив із 
богослов’я. Приклади його засто-
сування автор книги знаходить у 
посланнях Шептицького у сфері 
економічних стосунків, національ-
них взаємин, державного будів-
ництва, міжконфесійних та міжре-
лігійних відносин.

— На нинішні світові кризи — гі-
бридна війна Росії проти України, 
Брекзіт, Трамп у США, європейська 
реакція на біженців, ультранаціона-
лістичні уряди у Польщі та Угорщині —  
можна дивитися з погляду реван-
шу принципу „нульової суми“, який 
збунтував проти засадничого прин-
ципу повоєнного європейського 
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ОДИН ІЗ НАЙБІЛЬШИХ РОЗРОБНИКІВ ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИЙ У ПОЛІТЕХНІКАХ

Студенти Інституту комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій зустрілися з представниками 
американської ІТ-компанії Oracle — однієї з найбільших 
у світі компаній, що спеціалізується на розробці 
технологій Java, Oracle Database, Oracle Linux та інших.

Захід організувала кафедра 
програмного забезпечення ІКНІ. 
12 квітня до інституту завітала 
представниця Oracle Labs львів-
ського офісу Аліна Юренко. Вона 
розповіла політехнікам про осо-
бливості проекту GraalVM, над 
яким нині працює львівський осе-
редок фірми, та можливості прак-
тики й стажування в Oracle.

— На 2018 рік Oracle — один 
із трьох найбільших розробників 
програмного забезпечення, по-

ряд із Google та Microsoft. В Украї-
ні компанія має не просто офіси 
з продажу чи сипорту, а офіси з 
розробки програмних продуктів. 
Тому не варто скаржитися, що в 
Україні є лише аутсорсинг і немає 
продуктових компаній. Якщо вам 
цікаво працювати у міжнародній 
продуктовій компанії — Oracle є 
саме вашим варіантом, — наго-
лосила гостя.

За словами пані Аліни, Oracle 
Labs поєднує у собі комерційний 

та науковий аспекти, дуже тісно 
співпрацює з університетами. 
Останнє підтверджує завідувач 
кафедри ПЗ Віталій Яковина:

— Компанія співпрацює із на-
шою кафедрою, ми маємо укла-
дену довготермінову угоду, від-
повідно до якої організовуємо 
практику наших студентів на базі 
львівського офісу Oracle. Сьогодні 
тут є представники не лише на-
шої кафедри, а й усього інституту. 
Надалі вони зможуть за власним 
бажанням стажуватися у компа-
нії, або й практикувати у рамках 
навчального процесу, якщо ка-
федри укладуть відповідні угоди 
— Oracle відкрита до співпраці.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)

ПОЛІТЕХНІКИ-ЛОГІСТИ СВЯТКУЮТЬ

Кафедра маркетингу і логістики Інституту економіки й 
менеджменту Львівської політехніки вже традиційно 
відзначила День логістики. 

Шостий раз поспіль наш уні-
верситет разом із великою кількі-
стю організацій, компаній та вишів 
приєднався до святкування Євро-
пейського Дня управління ланцю-
гами поставок (EUROPEAN SUPPLY 
CHAIN DAY), який 2014 року запо-
чаткувала „Європейська логістична 
асоціація“. Кафедра МЛ організовує 
відзначення Дня логістики з метою 

підтримки ідеї, ознайомлення ці-
льової аудиторії з основними тен-
денціями у логістиці та міжнарод-
ному управлінні ланцюгами поста-
вок, поширення знань і навичок.

У рамках святкування на студен-
тів чекала низка екскурсій. Впро-
довж тижня майбутні логісти від-
відали такі підприємства: ReZavod, 
Leoni, FESTrepublic та „Хлібпром“. 

11 квітня до Політехніки завітали 
представники постійного партнера 
кафедри, логістичної групи „Рабен 
Україна“, а саме — керівник відділу 
продажу Максим Фесенко та мене-
джер цього відділу Василина Свір-
ська. Гості розповіли про особли-
вості роботи компанії та поділилися 
таємницями успіху на ринку.

Родзинкою святкування став 
майстер-клас для студентів, де ті 
могли навчитися грати тематич-
ну британську гру Business on the 
Move:
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— Суть гри у тому, щоб сту-
денти відчули себе логістами та 
опанували управління глобальни-
ми ланцюгами поставок. Кожен 
гравець має чотири замовлення, 
які потрібно доставити з Китаю до 
Великобританії. Використовуючи 
різні види сухопутного, водного 
і повітряного транспорту вони 
комбінують доставку. Це потрібно 
зробити якнайшвидше і якомога 
прибутково. Гравці ухвалюють ті 
ж рішення, що й справжні логісти 
щодня: вибудовують стратегію, 
рахують, ризикують, отримують 
виклики (втрата вантажу) або 
навпаки — „поблажки“ (бонусні 
кошти від банку). Транспортна ло-
гістика негативно впливає на до-
вкілля, відповідно, гравці повинні 
ухвалювати рішення, зважаючи 
на викиди СО2: що більше вики-
дів, то вищі фінансові витрати. Цю 
гру грають логісти в усьому сві-

ті. Ми нещодавно опанували її на 
кафедрі, тож вирішили поділитися 
своїм досвідом зі студентами, — 
розповідає організаторка заходу, 
доцент кафедри МЛ Наталія Чор-
нописька.

Переможці гри отримали по-
дарунки від компанії-партнера 
ZAMMLER.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)

ПОЛІТЕХНІКИ-ЛОГІСТИ СВЯТКУЮТЬ
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ІНОЗЕМНІ СПЕЦІАЛІСТИ З ЮРИСПРУДЕНЦІЇ 
ДІЛЯТЬСЯ ДОСВІДОМ

В Інституті права і психології розпочався цикл 
відкритих лекцій про дотримання прав людини 
у закордонних інстанціях. Політехніки 
перейматимуть європейський досвід, яким 
радо ділитимуться іноземні спеціалісти 
з юриспруденції  — представники 
Консультативної Місії Європейського Союзу.

ІНПП уклав угоду із КМЄС, від-
повідно до якої представники орга-
нізації читатимуть безоплатні лекції 
з метою підвищення рівня кваліфі-
кації студентів-правників. Розпочав 
цей цикл виступ старшого радника 
з питань прокуратури КМЄС, судді 
районного суду міста Мосс (Ост-
форд, Норвегія) Трона Гюндерсена, 
котрий 12 квітня розповів студентам 
та усім присутнім про застосуван-
ня прав людини у кримінальному 
розслідуванні. Доповідач зосе-
редив увагу слухачів на принципі 
„у випадку сумніву — усі сумніви 

трактуються на користь обвину-
вачуваного“ та звернув увагу, що 
така норма закріплена і у нашому 
законодавстві, зокрема у статті 62 
Конституції України, статтях 7 (10) 
і 17 Кримінально-процесуального 
кодексу України.

— Ця вимога є така важлива, 
тому що ліпше виправдати десять 
винних осіб, аніж засудити одного 
невинного. Це є основний мотив 
цього припису. За час своєї суд-
дівської кар’єри я виніс виправ-
довувальний вирок двом чи трьом 
особам, керуючись ним. Рівень об-

винувачувальних вироків в Украї-
ні є дуже високий. Не знаю точної 

цифри, але він близький до ста 
відсотків, і, як на мене, це є 
тривожний сигнал: обвину-
вачувальний вирок в Україні 
зовсім не означає, що звину-
вачений насправді винний, 
але він буде покараний. У 
Великобританії, наприклад, 
рівень засуджених сягає 84–

85%, у США — близько 80–85%, — 
зауважив пан Гюндерсен.

За словами заступника директо-
ра з наукової та міжнародної діяль-
ності ІНПП професора Тараса Гара-
симіва, українське та європейське 
юридичне законодавство суттєво 
відрізняються. Оскільки Україна 
планує стати частиною Європей-
ського Союзу, вона повинна пере-
ймати європейський правовий дос-
від та імплементувати його аспекти.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)
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СТУДЕНТИ-АВТОМОБІЛЕБУДІВНИКИ — 
ПЕРЕМОЖЦІ І ПРИЗЕРИ

Четвертокурсники кафедри автомобілебудування ІІМТ 
Михайло Шевців та Віталій Хома взяли участь у двох 
конкурсах студентських наукових робіт та олімпіаді. 
І всюди здобули успіхи. 

Підсумкова науково-практична 
конференція Всеукраїнського кон-
курсу студентських наукових робіт 
із галузі знань і спеціальностей з 
галузі „Військові науки“ відбулася 
в Академії сухопутних військ. Сту-
денти підготували спільну роботу 
про створення розвідувального 
робота, що допомагатиме під час 
бойових дій розпізнавати місце-
вість, та вибороли друге місце. 
Над створенням робота, а саме — 
удосконаленням конструкції, вони 
працюють під керуванням доцента 
кафедри Романа Зінька. Також сту-
денти розробили їздовий цикл для 
дослідження робота, який випро-
бовують на полігоні. Хлопці зізна-
ються, що як машинобудівникам їм 
цікаво працювати у цьому напрямі 

допомагати державі саме у час, 
коли на сході України триває війна. 
На їхню думку, їм було важливо до-
лучитися до конкурсу, що відбувся 
у навчальному закладі військового 
профілю, аби їхні фахівці оцінили 
це. Вони познайомилися з багать-
ма зацікавленими з Академії, які 
працюють над квадрокоптерами. 
Виникла ідея працювати спільно. У 
планах Романа Зінька — створити 
студентське бюро, зацікавлене на 
замовлення фірм виконувати кон-
структорські роботи.

Віталій Хома також побував 
на Всеукраїнському конкурсі сту-
дентських наукових робіт у Кре-
менчуцькому національному уні-
верситеті ім. М. Остроградського. 
Під керуванням асистента Миколи 

Боднара підготував презентацію 
про моделювання руху міського 
автобуса в їздовому циклі. І ви-
боров перше місце. А за декілька 
днів у Хмельницькому університеті 
відбувся Всеукраїнський конкурс з 
проектування у конструкторському 
середовищі SolidWorks. На ньому 
Віталій виборов друге місце. Сту-
дент підготувався на цей конкурс 
під науковим керуванням доцента 
Романа Зінька. 

Ірина МАРТИН

ЯКИМИ ПОВИННІ БУТИ СТАРІ БУДІВЛІ? 

В Інституті архітектури відбувся Міжнародний воркшоп Urban 
Density Lab Lviv-2019. Цей захід організовують традиційно 
щовесни, відповідно до угоди про співпрацю між Львівською 
політехнікою, Технічним університетом Відня і Гданським тех-
нологічним університетом, а також враховуючи угоду із Бран-
денбурзьким технологічним університетом Котбус-Зенфтенберг 
за програмою Еразмус+. 

Отож упродовж тиж-
ня 56 студентів працю-
вали у групах, де було 
по двоє учасників із 
кожного університету, 
тобто фактично відбу-
вався обмін досвідом. 
Українські студенти 
більше могли розповісти 
про проблеми, а закор-
донні — запропонувати 
їхні сучасні вирішення. 
Серед учасників — 20 
студентів-архітекторів 

Львівської політехніки. 
Як розповіла завідувач-
ка кафедри містобуду-
вання професорка Гали-
на Петришин, основним 
критерієм при відборі 
було вміння спілкува-
тися англійською на 
побутовому рівні. Час-
тині охочих довелося 
відмовити, адже мов-
ний бар’єр став би пе-
решкодою ефективного 
спілкування у робочій 
групі.

У 304 аудиторії го-
ловного корпусу ро-
бота кипіла і, склалося 
враження, щоразу на-
бирала більших обер-
тів. Кому не вистача-
ло місця в аудиторії 
або ж хто потребував  
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СТУДІЇ

СВІДКИ У СУДІ — ВАЖЛИВІ

В Інституті права та психології 
урочисто запустили пілотний проект 
волонтерської підтримки свідків. Його 
учасники — студенти-правники та 
їхні викладачі, а також  представники 
Консультативної місії ЄС в Україні.

На цьому заході го-
ворили про важливість 
свідків у здійсненні пра-
восуддя. Саме вони до-
помагають суду встано-
вити обставини справи. 
У суді свідок повинен 
говорити лише правду і 
обговорювати свої по-
казання лише з адвока-
том, а також повноцінно 
брати участь у засідан-
ні: просити про пере-
рву, вносити уточнення 
до інформації судді чи 
прокурора, просити ще 
раз розтлумачити нез-
розуміле запитання. Сві-
док має право отримати 
відшкодування витрат на 
приїзд до суду, прожи-
вання та компенсацію за 
невиконання основних 

робочих обов’язків. Він 
може відмовитися да-
вати певні покази, од-
нак повинен прибути до 
суду.    

— Це дуже важливий 
проект, адже у нашому 
суспільстві маємо не-
довіру до судів. Ми фак-
тично не обізнані з пра-
вовими процесами, що 
відбуваються там. Тому 
допомога Консультатив-
ної місії  ЄС у тому, як 
поводитися у судах і як 
працювати зі свідками, 
вкрай важлива, — наго-
лосив проректор Олег 
Матвійків. 

На думку координа-
тора Львівського регіо-
нального представни-
цтва Консультативної 

місії ЄС в Україні Ролф 
ван Уйє, суть проекту 
— наблизити правосуд-
дя до людей, внести до 
його системи найкращі 
зміни. 

У заході взяли участь 
фахівці Шевченківського 
районного суду, праців-
ники місцевої прокура-
тури, студенти, зокрема 
Надія Булгакова та Віта-
лія Чапля, які поділилися 

думками про мотивацію 
волонтерства у підтрим-
ці свідків. 

Львівська політехні-
ка має досвід участі у 
європейських проектах 
технічного та гуманітар-
ного спрямування, однак 
правничий проект почи-
нає реалізовувати впер-
ше.

Ірина МАРТИН

ЯКИМИ ПОВИННІ БУТИ СТАРІ БУДІВЛІ? 

усамітнення, працював 
за столиками у коридо-
рі. Зрештою, у самій ау-
диторії студенти відтво-
рювали свої ідеї у проек-
тах, а вирішували, як це 
робити, безпосередньо 
на об’єктах будов. Цього 
разу вони опрацьовува-
ли південні мікрорайони 
вулиць В. Великого — 
Кульпарківської — Нау-
кової — княгині Ольги. 
Це була перша ділянка. 
А друга — Виговсько-
го — Городоцька — за-
лізниця — Любінська. 
Цього разу завдання 

відрізнялися, адже у по-
передні роки учасники 
воркшопу проектували 
нове середовище, а те-
пер вони отримали інше 
завдання — врахувати 
зміни, що відбувалися 
впродовж десятиліть й 
адаптувати житлові ра-
йони 60–70-х років до 
сучасних умов. Тобто 
фактично не плануючи 
будування, а тільки роб- 
лячи невеликі встав-
ки, змінюючи функцію, 
підкреслюючи головні 
завдання, треба було 
розв’язати ці проблеми.

— Під час роботи 
значну увагу довелося 

зосередити на аналі-
тиці. Студенти повинні 
були визначити сильні і 
слабкі сторони терито-
рій, на яких працювали, 
і збагнути, що потріб-
но змінити. Тобто цими 
проектами вони повин-
ні були гуманізувати 
середовище, адже від 
часу забудов змінило-
ся чимало: соціальний 
склад, вікова категорія 
мешканців тощо, — на-
голошує професорка 
Галина Петришин.

Оцінювали студентів 
викладачі кафедр — мі-
стобудування й архітек-
турного проектування 

та інженерії і, звісно, 
представники закор-
донних університетів. 
Врахувавши зауважен-
ня, учасники проек-
ту мають можливість 
упродовж двох місяців 
поліпшити свої проек-
ти. У червні вони про-
демонструють їх у Відні, 
а потім виставлять для 
огляду у холі Львівської 
міської ради. Таким чи-
ном кожен зможе озна-
йомитися з баченням 
розвитку Львова укра-
їнських та закордонних 
майбутніх архітекторів. 

Ірина МАРТИН
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ВАША ДУМКА

ЧИ ПЕРЕХОДИТЕ ВИ ДОРОГУ НА ЧЕРВОНЕ СВІТЛО?

Владислав Добровольський, студент першого 
курсу Інституту архітектури:

„На червоне ніколи не 
переходжу“

Завжди переходжу дорогу лише у спеціальних 
місцях: якщо є світлофор — дивлюся на нього, якщо 

просто „зебра“ — дивлюся ліворуч, праворуч, а тоді 
переходжу. На червоне ніколи не йду, та й не дуже ба-

чив, щоб інші так робили, можливо, хіба раз у житті був свідком цього — то 
мені аж усередині все „перевернулося“, не можу на таке дивитися. Я так не 
роблю і не робитиму — з дитинства навчили. 

Кому бодай раз доводилося по-
бувати поблизу Привокзаль-
ного ринку, той міг побачити, 
як люди масово перебігають 
дорогу на червоне світло. Не 
стверджую, що так роблять 
лише там — порушників ви-
стачає всюди, однак саме 
у цьому районі пішоходам. 
На дорозі наче застилає очі, 
і вони за принципом „бачу 
мету — не бачу перешкод“, 
наражають себе на небез-
пеку. 

За словами асистента кафед-
ри транспортних технологій 
Олега Грицуня, котрий вивчає 
тему транспортних потоків і 
проблем, пов’язаних із ними, 
36% усіх ДТП Львова стаються 
за участі пішоходів. Найбіль-
ша кількість травмованих осіб 
під час ДТП — саме на регу-
льованих пішохідних перехо-
дах і перехрестях. У 17% цих 
випадків пішоходи загинули. 
Науковець пояснює: регу-
льовані переходи зазвичай 
облаштовані на магістральних 
вулицях із високою швидкістю 
руху транспорту, тому водії, 
рухаючись на зелене світло, 
не здатні швидко загальму-
вати, якщо пішохід перебігає 
на червоне. Змусити пішохо-
дів дотримуватися правил 
дорожнього руху, на думку 
пана Олега, можна лише за 
допомогою збільшення суми 
штрафів за порушення, мов-
ляв чинні суми абсолютно 
не є аргументом для зміни 
поведінки на дорозі.

І так вважає не лише полі-
технік: ще у груді 2018 року 
українські ЗМІ поширюва-
ли інформацію про те, що в 
Україні зросте сума штрафу 
для пішоходів, які перехо-
дять дорогу у неналежному 
місці та на червоне світло. 
Однак досі жодних змін не 
відбулося: замість обіцяних 
кількох тисяч гривень, штраф 
за перетин три- або чоти-
рисмугової проїзної частини 
досі складає 51 гривню. Отож 
і далі доводиться покладатися 
на тверезий розум пішоходів.

Продовження теми на стор. 8с.

Віталій Малафєєв, студент Інституту права і 
психології:

„Так роблять, бо нема 
покарання“

На червоне я не переходжу, але часто бачу, що 
люди так роблять. Це не залежить від віку, а закріп
лене у підсвідомості, так роблять і молодь, і діти, і 
дорослі, і навіть особи старшого віку. Слава Богу, з тими 
людьми було все гаразд. Думаю, що вони на підсвідомому рівні хочуть бути 
не такими, як усі, а тому порушують правила. Вони знають, що за це не буде 
покарання. Так, є штраф, але чи багато разів ви бачили або чули, що комусь 
виписали цей штраф? Коли переходжу дорогу, надаю перевагу місцям, де 
світлофори — багато водіїв не дають дороги пішоходам, їдуть, не звертаючи 
уваги, тож може трапитися ДТП.

Міркувала й опитувала Анастасія МОЗГОВА (СТЕПАНЯК)

Ілона Нагірна, студентка другого курсу 
Інституту права і психології:

„Інколи йду на останні 
секунди зеленого“

Завжди переходжу на зелене світло. Звичайно, 
бувають випадки, що залишається 5 секунд зеле-
ного, і я біжу. Коли опиняюся на середині дороги, вже 
спалахнуло червоне, але для авто ще горить жовте, тому 
я спокійно продовжую свій рух. Однак варто старатися так не робити, адже 
життя та здоров’я важливіше — передусім треба думати про це, а не про 
те, щоб якомога швидше перейти дорогу. Завжди обираю перехід зі світ-
лофором — це безпечніше. До того ж, на „зебрі“ водії помічають тебе, хіба 
вже коли зробиш перший крок, а це також небезпечно — ніколи не знаєш, 
чи зупиниться він, і чи зробить це вчасно.
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СУСПІЛЬСТВО

„НІ!“ ЗАТРИМКАМ ТРАНСПОРТУ

Олег Грицунь — асистент кафедри транспортних 
технологій. Нещодавно молодий науковець захистив 
кандидатську дисертацію на тему „Обґрунтування 
раціональних режимів світлофорного регулювання з 
урахуванням характеристик транспортних потоків і 
поведінки пішоходів“. Політехнік розповів, як пішоходи 
впливають на рух транспорту та що з цим робити. 

Тему світлофорного регу-
лювання пан Олег почав до-
сліджувати ще у студентські 
роки, був неодноразовим пе-
реможцем наукових олімпіад і 
конкурсів. 

— До теми дисерта-
ції спонукала сучасна 
ситуація на львівських 
дорогах, де є велика 
кількість порушни-
ків-пішоходів, які 
переходять проїз-
ну частину на за-
боронений сигнал 
(червоне світло). 
Ми мали за мету 
дізнатися, як пі-
шоходи впливають 
на транспорт, ви-
значити раціональ-
ний режим роботи 
світлофора, щоб га-
рантувати безпеку 
пішоходам і зменши-
ти транспортні затрим-
ки, — розповідає науко-
вець.

З допомогою якіс-
ного обладнання Львів-
автодору — камер спо-
стереження руху тран-
спорту — здійснювали 
24-годинний моніто-
ринг львівських пере-
хресть.

— Усі львівські пе-
рехрестя ми поділили 
за місцем їх розташу-
вання на три типи: пе-
рехрестя у зоні великої 
концентрації людей —  
поблизу залізничних та 
автовокзалів, автостанцій, аеро-
порту; перехрестя у центральній 
частині міста, переважно пішо-
хідній; перехрестя у житловій 
зоні. Найбільшу кількість осіб-по-
рушників режиму світлофорного 
регулювання зафіксовано у ме-

жах приміських районів, 
тобто там, де є концен-
трація транспортних 
вузлів. Згідно з нашим 
дослідженням, на цих 

ділянках близько 40% 
пішоходів перехо-
дять на червоне 
світло. Причиною 
такої недисци-
плінованості є 
значна трива-
лість заборо-
неного сиг-
налу — люди 
втрачають тер-

піння і рушають.
За словами 

Олега Грицуня, 
усі вітчизняні мето-

дики розробки три-
валості циклу роботи 

світлофора зважають 
лише на потреби тран-
спорту, тому політехнік 

розробив рекомендації, 
які враховували б і по-
треби пішоходів: останні 
очікуватимуть менше, а 
транспорт рухатиметь-
ся швидше. Незважа-

ючи на те, що об’єктом 
дослідження був Львів, 
рекомендації діятимуть у 

будь-яких містах Украї-
ни, адже, як стверджує 
автор, поведінка пі-
шоходів всюди одна-
кова. Її чинниками є 

мета переміщення, вік 
пішохода та його бажання якомога 
швидше досягти мети.

— Зазвичай люди, яким за 
сорок п’ять, переходять проїзну 
частину і не зважають на сигна-
ли світлофора, наражаючись на 
небезпеку і спричиняючи значні 
транспортні затримки. З6% усіх 
ДТП Львова стаються за участі 
пішоходів. Найбільша кількість 

травмованих осіб під час ДТП — 
саме на регульованих пішохідних 
переходах і перехрестях. У 17% цих 
випадків пішоходи загинули. Регу-
льовані переходи зазвичай облаш-
товані на магістральних вулицях, 
на яких спостерігаємо високу 
швидкість руху транспорту, тому 
водії, рухаючись на дозвільний 
сигнал, не можуть швидко загаль-
мувати, якщо пішохід перебігає на 
червоне.

Дослідження також показало, 
що за поганих кліматичних умов 
кількість порушників режиму ре-
гулювання у центральних і жит-
лових зонах міста є майже нульо-
вою, а у межах приміських райо-
нів — навпаки, зростає. Науковець 
пояснює: пішоходи у цих районах 
не є мешканцями міста, вони жи-
вуть на компактних територіях, де 
не передбачено системи приму-
сового регулювання руху, для них 
це незвично, тому вони просто не 
зважають на світлофори.

— Пішохід, який переходить 
проїзну частину на заборонений 
сигнал, на 3–4 секунди збільшує 
тривалість транспортної затримки 
одного транспортного засобу. Під 
час дозвільного сигналу світлофор 
може пропустити 6–7 автомобілів, 
якщо додати 3 секунди затримки, 
транспортний потік сповільнюєть-
ся на 18–20 секунд.

Розроблені рекомендації три-
валості циклу роботи світлофо-
ра вже впроваджено у два акти 
Львів автодору, їх взяло до уваги 
підприємство Державний інститут 
проектування міст „Містопроект“. 
Також на основі цих рекоменда-
цій кафедра ТТ навчає студентів 
і здійснює моделювання впливу 
пішоходів на транспорт за допо-
могою спеціального програмного 
середовища.

— Ми ставимо за мету роз-
робку не одного світлофорного 
об’єкта, бо це нічого не дасть, а 
розрахунок всієї вулиці. Тому мо-
делюємо, як це відбуватиметься, 
і віримо, що у майбутньому ці 
результати впровадять на змоде-
льованих об’єктах, — сподівається 
Олег Грицунь.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)

ч. 13 [3053]
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МИТРОПОЛИТ ЕПІФАНІЙ:  
„НАС НЕ ЗМОГЛИ ПОДОЛАТИ ЗОВНІ ФІЗИЧНО, 
ТОМУ НАМАГАЮТЬСЯ ЗНИЩИТИ ЗСЕРЕДИНИ“

Упродовж двох днів, 10–11 квітня, у Львові з першим візитом 
побував предстоятель Православної церкви України Епіфаній 
(Думенко). Ця подія знакова не лише для церковного 
середовища різних конфесій, а й для суспільства загалом. На 
зустрічі Митрополита Епіфанія з журналістами обговорювали 
різні теми, зокрема торкалися й ситуації у країні. 

— Разом ми — сила, 
спільно ми подолаємо 
всі перешкоди на нашо-
му шляху. Я вірю, що й 
зараз ми переможемо 
у війні на сході України. 
Переконаний, що наша 
держава буде незалеж-
ною, сильною, європей-
ською. Це вже незмін-
ний курс, зафіксований 
у нашій Конституції: 
Україна повинна стати 
повноправним членом 
ЄС та НАТО. Тоді ми 
по-справжньому відчу-
ватимемо себе у без-
пеці та ніхто не зможе 
зазіхати на нашу тери-
торіальну цілісність. Ми 
не прагнемо чужого, а 
лише того, що нам на-
лежить. Та, на жаль, три 
століття російського 
гніту настільки засіли у 
свідомості українців, що 
дехто досі не може це 
усвідомити. Ще є люди, 

які не вірять, що Украї-
на зараз є незалежною 
державою, а мріють, 
що буде повернення 
назад та чекають цього 
під час кожних виборів. 
Але цього вже ніколи 
не буде. Ми рухаємося 
у напрямку Європи, а я 
вірю, що це незмінний 
курс назавжди, — наго-
лосив голова ПЦУ Епі-
фаній. 

Серед запитань, які 
прозвучали на цій зу-
стрічі, були такі, що 
стосувалися проблеми 
невизнання ПЦУ іншими 
православними церква-
ми, а також чи може це 
призвести до розколу 
світового православ’я. 
Владика Епіфаній зазна-
чив, що це не повинно 
відбутися.

— Ми прагнемо ви-
знання нашого автоке-
фального статусу. На 

жаль, з боку РФ та РПЦ 
бачимо тотальний спро-
тив. На рівні держави та 
на рівні церкви ведуться 
перемовини з іншими 
православними церква-
ми: декого лякають, де-
кого спонукають, на ін-
ших впливають. Не впо-
равшись із завданням, 
яке було поставлене вла-
дою РФ перед РПЦ, тоб-
то не допустити надання 
автокефалії ПЦУ, вони 
намагаються зараз вне-
сти певний розкол у сві-
тове православ’я. Тобто 
посварити ту частину 
православних церков, 
які підтримують РПЦ, і ті 
церкви, які підтримують 
ПЦУ. Та вірю, що розколу 
не буде, адже ми зараз 
спостерігаємо, як тран-
сформується думка тих 
церков, які були спер-
шу налаштовані вороже 
щодо ПЦУ. Варто зва-

жити й на те, що минуло 
лише три місяці від мо-
менту надання томосу. 
Цей процес поступово 
змінюватиметься. Але, 
звичайно, залишаться ті 
церкви, які ніколи не ви-
знають ПЦУ. РПЦ напев-
но ніколи не змириться з 
тим, що ПЦУ є незалеж-
ною церквою.

Навіть після прези-
дентських виборів Ми-
трополит ПЦУ не бачить 
небезпеки розділення 
об’єднаного українсько-
го православ’я. Хоча такі 
намагання є. 

— Москва не може 
заспокоїтися та пов-
ністю сприйняти, що 
ми отримали томос і є 
незалежною церквою. 
Для РПЦ певною мірою 
це катастрофа. Вони й 
надалі намагатимуться 
зруйнувати нас зсере-
дини. Це ми зараз ба-
чимо у нашій державі: 
фізично окупанти не 
можуть просунутися 
далі, бо ми маємо по-
тужну армію, захисни-
ків, які є духовно силь-
ні. Путін побачив, що 
фізично нас здолати не 
можливо. Тому зараз, у 
відповідальний час оби-
рання глави Української 
держави, нас розділя-
ють зсередини. Ці вибо-
ри чи не найскладніші 
за всі роки незалежної 
України. Тому ми всі по-
винні бути пильними і 
пам’ятати, що зараз не 
просто обираємо главу 
держави, а людину, яка 
буде лідером україн-
ської нації і вестиме нас 
тим курсом, який сфор-
мували після Революції 
Гідності.

Наталія ПАВЛИШИН
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m Закінчення. Початок на 3 с.

У ЛЬВОВІ ВІДБУЛАСЯ ПРЕМ’ЄРА КАРЛА ДЖЕНКІНСА  
„СКОРБОТНА МАТИ“

У Будинку органної та камерної музики 13 квітня відбулася 
прем’єра твору Stabat Mater Карла Дженкінса. Цей твір вперше 
прозвучав у Львові. Його представив Галицький камерний 
хор „Євшан“ у супроводі Народного симфонічного оркестру 
Львівської політехніки під керівництвом Романа Кресленка, 
за участю солісток Ірини Семенюк і Таміли Мамедової.

Уельський композитор 
і диригент Карл Дженкінс 
добре відомий меломан. 

У своїй музиці він пропа-
гує мультикультурність та 
має впізнаваний стиль, 

близький до кросоверу з 
елементами етно, джазу 
і chill-out. Stabat Mater 

композитор написав у 
2008 році. Цьому твору 
притаманне поєднання 
народних мотивів Близь-
кого Сходу зі західноєв-
ропейською музикою та 
григоріанським хоралом. 
Ось чому в оркестрі з’яв-
ляються характерні духо-
ві й ударні інструменти, а 
поруч із канонічним ла-
тинським текстом Джен-

ладу — принципу „позитивної суми“. 
Україні так чи інакше доведеться 
визначатися у цій жорсткій системі 
координат. І щоб не помилитись, по-
трібно зануритися у логіку Митропо-
лита Андрея Шептицького, який був 
співбудівничим європейського ладу. 
У час Другої світової війни українці, 
через низку обставин, самоусуну-
лися від рекомендацій Митропо-
лита. Дай Боже, щоб ми нині, у час 
світових турбулентностей, вчинили 
мудріше. А щоб нам це вдалося, 
вчитаймося у душпастирські поради 
Митрополита Андрея, — наголосив 
Мирослав Маринович. 

Провідник Української церкви 
Андрей Шептицький мислив стра-
тегічно і випереджав своїх сучас-
ників. У нього не було мови нена-
висті навіть у найважчі роки Другої 
світової війни. Він писав: „Працю 
для майбутнього вважаю справою 
у сто разів важливішою, аніж усе, 
що можна зробити для теперішньої 
хвилини. Маємо тепер закласти у 
християнські організації нашого 
народу ті цеглинки, на яких послі-
довники наші будуть будувати“.

— Філософія і вчення Митропо-
лита Шептицького базувалися на 
християнських засадах і до сьогод-
ні він залишається духовним, мо-
ральним лідером українців. У книзі 
я спробував простежити за логікою 

„нульової суми“ (win-lose) й „пози-
тивної суми“ (win-win) у посланнях і 
життєвій поставі Митрополита Шеп-
тицького. Вони не були однознач-
ними. Шептицький не лише був на 
вістрі своєї епохи, а й багато у чому 
випереджав її. Та він також увібрав 
у себе тогочасні світоглядні та ві-
росповідні константи, які нині вже 
зазнали еволюційних змін. Його 
принципи актуальні й нині та мо-
жуть відіграти важливу роль у най-
ближчому майбутньому України, — 
додав автор книги.

Митрополит Андрей Шептицький 
розумів, що народ має зростати не 
лише духовно, але й економічно. 
Він виробив економічну модель, де 
християнська мораль була голов-
ною засадою у веденні підприєм-
ництва. Важливою була ініціатива 
знизу, освіта, реформи, просвіта. 
Митрополит у кожному селі засну-
вав хату-читальню, започаткував 
кооперативний рух, залучивши до 
нього тисячі людей. Також налаго-
див співпрацю з громадами, а на 
основі церковних братств створив 
асоціації і товариства. Людина та її 
гідність були у центрі кооператив-
ного руху.

Найбільше уваги нині, на думку 
автора книги, варто приділити укра-
їнському національному майбут-
ньому, яке в умовах сьогоднішньої 
глобалізації пов’язане зі світовими 
тенденціями. 

— Сьогодні найголовніший ви-
клик — це виклик Росії. Важливо 
зрозуміти: якщо ми не протиста-
вимося Росії, то будемо знищені і 
буде знищений порядок, на якому 
стоїмо. Європа старається втягнути 
Росію у діалог, але ця країна позбав-
ляє людей можливості розрізняти 
добро і зло, правду і облуду. Тобто 
це те, про що говорив Андрей Шеп-
тицький: що це божевілля, а Росія 
змушує світ бути отим божевіллям, 
яке не може розрізнити. Як це діє у 
нашій державі? Українці масово пе-
рестали розуміти, де добро, де зло, 
де стояти, кого підтримувати. Повне 
сум’яття у головах. Це і є той ефект, 
який чинить Росія по всьому світові, 
передусім в Україні. Ми розуміємо, 
як можемо перемогти Росію: коли 
Україна буде успішною, то зможе її 
подолати, — підкреслив Мирослав 
Маринович.

На завершення презентації гро-
мадський діяч наголосив:

— Зневірені, розсварені та 
схильні до різного роду безчестя 
українці — це той сценарій, який 
намагається втілити Кремль, і тут 
українці не мають піддатись. Чому? 
Якщо пристанемо на погляди Путіна, 
то відновляться всі наші традиційні 
українські противленства і втратить-
ся єдність, здобута на Майдані, тоб-
то він нас послабить та зможе легко 
завоювати.

Наталія ПАВЛИШИН

МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ  
ТА ПРИНЦИП „ПОЗИТИВНОЇ СУМИ“
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кінс звертається 
до фрагментів і 
перекладів араб-
ською, латинською 
, англійською, ара-
мейською, грець-
кою та івриту. 

Р о з п о ч а в с я 
концерт слова-
ми матері Терези: 
„Бог не вимагає 
від нас, щоб наші 
старання увінчу-
вались успіхом, він 
лише хоче,  щоб 
ми спробували“.

У центрі тво-
ру Дженкінса — 
страждання Діви 
Марії, яка бачить, 
як розпинають її сина, 
якого ще недавно про-
славляли. Історія розгор-

тається у 12-ти частинах, 
6 із яких містять текст із 
інших джерел. Цій історії 

близько 2000 ро-
ків. Проте ос-
новним мотивом 
є не приреченість 
на страждання, а 
світло, віра, надія 
на те, що з часом 
народ усвідомить 
масштабність ціни, 
яку Ісус заплатив 
власним життям. 
Цікавою особли-
вістю однієї із ча-
стин є те, що вона 
містить повтор од-
нієї й тієї ж фрази 
на різних мовах.

Майстерність 
віртуозів підко-
рила серця публі-

ки. У вщерть заповненій 
залі панувала тиша — всі 
уважно слухали, не хоті-

лося пропустити бодай 
звук. Заради досягнення 
ефекту цілковитої карти-
ни заборонили аплоду-
вати між частинами, щоб 
не порушувати гармонію 
сприйняття. Тішить й те, 
що серед гостей було 
чимало молоді та дітей. 
Оскільки головна мета 
дійства — допомогти 
правильно побудувати 
ціннісні орієнтири, то 
найбільш актуальним твір 
залишається саме для 
них. Це була не просто 
довгоочікувана прем’є-
ра, а справжній chill-out 
для душі. 

Анастасія 
ЗАДОРОЖНА, 

студентка 2 курсу ІНПП

„ВИЙДИ НАЗУСТРІЧ…“, ЩОБ ВІДСВЯТКУВАТИ 
ВОСКРЕСІННЯ РАЗОМ

Цьогоріч у Провідну неділю, 5 травня, у Музеї народної 
архітектури та побуту імені Климентія Шептицького 
вже водинадцяте відбудеться традиційний Благодійний 
фестиваль „Святкуймо Воскресіння разом“.

— Гасло цьогорічного фести-
валю — „Вийди назустріч…“ і ос-
новними у ньому є три крапки. Бо 
зустріч має бути різною… Маємо 
за мету показати важливість зу-
стрічі у нашому житті. Та й навіть 
наш фестиваль — це місце зустрічі 
різних людей. Головне, на чому ак-
центуємо, — свято для родини та 
святкування Воскресіння разом. 
Саме вихід назустріч один одному 
є особливо актуальним у наш не-
простий час, — наголосив диякон 
Ігор Колбасюк, очільник БО „Фун-
дація Духовного Відродження“, яка 
організовує фестиваль.

Кошти, зібрані від продажу 
квитків на фестиваль, передають 
на благодійність. Захід має чотири 
основні цілі. Передусім — підтрим-
ка хірургічного відділення Шпита-
лю Шептицького, яке з 2013 року, 
через брак фінансування та від-
сутність сучасного обладнання, 

припинило роботу. Частину коштів 
спрямують на проект „Почуй мене“, 
на підтримку соціального служін-
ня Церкви для нечуючих. Також на 
розвиток Освітньо-методичного 
центру ім. о. Ю. Дзеровича. І окрім 
цього, підтримають працю Церкви 
з молоддю.

Фестиваль розпочнеться Архи-
єрейською Божественною літургі-
єю об 11.00, яку очолить Преосвя-
щенний владика Володимир Груца. 
Богослуження супроводжуватиме 
перекладом мовою жестів диякон 
Олег Плішило. 

Після цього на головній сцені 
фестивалю розпочнеться концерт, 
участь у якому візьмуть Соломія 
Чубай з гуртом JALAPITA, Софія 
Федина, гурти „ДикоBrass“, Popry 
vse та інші. 

Загалом на фестивалі діятиме 
15 майданчиків із різноманітними 
заходами і майстер-класами. Усі 

охочі зможуть долучитися до ство-
рення писанок, декорації пряників, 
плетіння віночків із лози, вивчення 
гаївок. А також випробувати свої 
сили у вправах із акторської май-
стерності. Особливістю цьогоріч-
ного фестивалю буде Великодній 
забіг у декілька етапів. Окремо 
діятиме сімейний майданчик із ці-
кавими подіями для дітей, а для до-
рослих відбудуться майстер-класи 
про стосунки у сім’ї від Максима 
Бондаренка та Наталії Орел. Також 
можна буде долучитися до дискусії 
на інтелектуальному майданчику, 
участь у якій візьмуть засновник 
Духовно-психологічної порадні 
о. Тихон Кульбака і керівник про-
грами „Етика-політика-економіка“ 
в УКУ Юрій Підлісний.

Замовити квитки можна за те-
лефоном 067 67 90 207 (Орися), 
придбати у БО „Фундація Духовно-
го Відродження“ ЛА УГКЦ (м. Львів, 
пл. св. Юра, 5) або на сайті gastroli.
ua. Також буде можливість придба-
ти квиток безпосередньо при вхо-
ді до Шевченківського гаю у день 
фестивалю.

Наталія ПАВЛИШИН

ч. 13 [3053]
18 — 24 квітня  2019 11



СУСПІЛЬСТВО

АЛКОЗАЛЕЖНІСТЬ — СМЕРТЕЛЬНА ХВОРОБА,  
ЩО ПРОГРЕСУЄ

Вони не конче мусять бути занедбаними, ходити у лахмітті. 
Навпаки — часто ці люди доволі пристойно одягнені, стежать 
за своєю зовнішністю, можуть обіймати відповідальні посади, 
але водночас страждати від алкозалежності.

Статус на все 
життя

— Щоб стати алкоза-
лежним, треба одного 
разу просто почати пити, 
— запевняє психотера-
певт Володимир Стан-
чишин, — тому недореч-
но вишукувати причини 
у поганому дитинстві, 
негативній домашній 
атмосфері. Звісно, цих 
чинників не відкидаємо, 
але алкозалежність — це 
не психологічна пробле-
ма. Буває, що людина не 
зазнала жодних травм, 
однак одного разу поча-
ла за компанію випивати 
— і в її мозку виробилася 
схильність до залежнос-
ті.

Отож, це не психіч-
ний вибрик, не слабка 
сила волі, а смертельна 
хвороба, що прогресує 
і не пов’язана з нашими 
вольовими бажаннями. 
Статус алкозалежного — 
на все життя. Від алкого-
лізму можна померти.

Наслідки від вживання 
алкоголю дуже невтіш-
ні. У стані алкогольного 
сп’яніння відбувається: 
90% випадків сексуаль-
ного насильства, 80% 
першого сексу, 70% неза-
планованих вагітностей, 
60% передавання стате-
вим шляхом венеричних 
захворювань, 50% ДТП, 
50% розпаду сімей, 50% 
убивств, 25% самогубств. 
Отож, алкоголь чи нарко-
тики спричиняють багато 
супутніх проблем. 

Володимир Станчи-
шин називає 11 пунктів 
діагностичних критеріїв, 

за якими можна визна-
чити, чи можемо вважати 
себе алкозалежними:

 • втрата контролю ви-
пивання, вживання біль-
шої кількості і триваліше, 
ніж планували;

 • невдалі спроби пере-
стати пити, попри рішу-
чий намір (завжди кида-
ємо, але не можемо);

 • витрачаємо на алко-
голь багато коштів, зу-
силь;

 • відчуваємо сильний 
потяг випити;

 • продовжуємо пити, 
попри виникнення соці-
альних проблем;

 • продовжуємо пити, 
попри порушення вико-
нання своїх ролей батька, 
матері, працівника;

 • занедбуємо важливі 
соціальні активності;

 • випиваємо у небез-
печних ситуаціях (коли 
знаємо, що після того 
треба сісти за кермо); 

 • випиваємо, попри за-
грозу хвороби; 

 • ми толерантні до ал-
коголю (бо мозок звикає 
до нього і вимагає більшої 
кількості); 

 • розвивається синдром 
відміни (галюцинації), коли 
залежний перестав пити 
чи недоотримав дози.

Достатньо двох пунк-
тів, аби визнати, що це 
залежність легкого сту-
пеня, 4–5 — помірного, 6 і 
більше — важкого. 

Дорослі діти 
алкоголіків

Алкозалежність позна-
чається на дітях. Коли вони 
малі, то зазнають травм, 
психічних розладів, над-
мірної тривожності. Од-
нак залежність одного з 
батьків позначається і на 
дорослих дітях. Є 13 пунк-
тів для визначення статусу 
дорослої дитини алкоголі-
ка (ДДА):

 • вони лише здогадують-
ся про те, якою повинна 
бути нормальна поведін-
ка (їм важко дружити, за-
кохуватися, радіти, адже 
постійно думають, як це 
правильно);

 • мають труднощі до-
вершувати справи (бо з 
дитинства всі плани пере-
бивав алкозалежний); 

 • обманюють тоді, коли 
легко сказати правду;

 • осуджують себе без 
милосердя;

 • мають труднощі, щоб 
весело провести час (зви-
кли бути у напрузі);

 • трактують себе серйоз-
но;

 • мають труднощі в інтим - 
них стосунках (їм важко 
розслабитися);

 • занадто гостро реагу-
ють на зміни, над якими 
не мають контролю;

 • постійно шукають схва-
лення і підтвердження;

 • вважають, що відрізня-
ються від інших;

 • вони надто відповідаль-
ні або ж безвідповідальні;

 • надто сліповірні;
 • імпульсивні. 

Як запобігти?
Кора головного мозку 

може дозувати вживання 
алкоголю, казати: ти мо-
жеш випити келих шам-
панського, але не щодня; 
ти можеш розслабити-
ся не лише алкоголем, а 
й тоді, коли послухаєш 
музику, помолишся, при-
ймеш душ, прочитаєш 
книжку, займешся спор-
том. Але більші дози алко-
голю спонукають до того, 
що лобова кора перестає 
ухвалювати рішення. 
Тоді виникає залежність. 
Особ ливо швидко вона 
формується у підлітків, які 
ще не можуть передбачи-
ти наслідки. 

Алкозалежним при-
таманна агресія, втрата 
самоконтролю, працез-
датності, нещасні випад-
ки, переохолодження чи 
перегрівання від необе-
режності, ризик розвитку 
цирозу, раку або психозів, 
зростання конфліктів у 
сім’ї, матеріальні трудно-
щі, злочинність, афективні 
порушення, неадекватні 
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реакції, депресивна пове-
дінка, брехливість, втрата 
почуття обов’язку, втрата 
можливості реально оці-
нювати небезпеку, дегра-
дація особистості. Люди-
на, якій потрібна доза, 
вже не думає ні про що.

З цією недугою залеж-
ний найчастіше не може 
дати ради, тому намарно 
змушувати його відмови-
тися від алкоголю, закли-
кати до сили волі, а треба 
звертатися до груп „Ано-
німні алкоголіки“ (АА) 
або в реабілітаційні цен-
три, а найкраще — туди 
і туди. Психотерапевт 
наголошує на важливо-
сті програми „12 кроків“, 
що передбачає глибоке 
дослідження себе і має 
цілий комплекс терапії, 
починаючи з визнання „я 
алкозалежний“.

Стосується 
всієї сім’ї

У сім’ях, де є алкоза-
лежні, завжди ідеальний 
порядок — аби іншим по-
казати, що в них усе га-
разд і таким чином прихо-
вати негаразди. Їм прита-
манно нікому не довіряти 
своїх проблем, не гово-
рити про це, не відчувати 
їх. Це основні правила сі-
мей алкоголіків. Коли інші 
члени сім’ї вдають, що в 
них все добре та воліють, 
ніби нічого не сталося, 

вирушати у неділю з ал-
козалежним, наприклад, 
до церкви чи до театру, 
то тим підкріплюють по-
ведінку хворого.

Буває, що жінка так 
звикає до чоловіка, який 
п’є, що коли він перестає 
пити, вона почувається 
розгублено, не знає, що з 
ним робити, як поводити-
ся, їй видається, що п’яний 
чоловік був нормальніший 
і тому часто розлучаєть-
ся. Виявляється, що у ролі 
жертви вона почувалася 
краще. Щоб знайти при-
чини, треба вникнути в іс-
торію сімейної системи, в 
якій ця жінка виросла. Або 
донька, яка завжди нама-
галася врятувати батька 
(звісно, їй це не вдалося), 
у дорослому віці нама-
гається надолужити це і 
далі когось рятувати. Вона 
може підсвідомо знайти 
собі залежного чоловіка, 
бо лише з таким, якого 
треба рятувати (вона ж 
знає, як це робити!), по-
чуватиметься комфортно, 
але не знатиме, як пово-
дитися зі сильним і розум-
ним. Буває, що батьки ма-
ють погані стосунки і їхня 
дитина-підліток, аби при-
вернути увагу до себе, по-
чинає випивати чи вжива-
ти наркотики. Тоді батьки 
перестають сваритися, бо 
їм треба рятувати дитину.

— Коли йдеться про 
лікування алкозалежного, 

то це лікування не лише 
однієї особи, а всієї сис-
теми сім’ї, яка насправді 
порушена. І коли чоловік 
чи жінка відмовляється 
від алкоголю, це означає, 
що треба відмовитися всій 
сім’ї. Інакше ми провоку-
ємо залежного на пиття, 
— акцентує Володимир 
Станчишин.

Найперше треба до-
тримуватися правила 
доброзичливості, адже 
хворий лікуватиметься 
тоді, коли відчує, усвідо-
мить потребу. Тому сім’я 
може йому допомогти. Як 
саме? Зібратися разом, 
можна залучити когось 
із дальших родичів, дру-
зів (звісно, якщо вони теж 
не випивають) і запевни-
ти залежного, що ви його 
дуже любите, вам непри-
ємно його бачити таким, 
тому хочете допомогти. І 
скерувати до відповідних 
закладів.

Проблема 
не лише 
українська

У Львівській політех-
ніці відбувся міжнарод-
ний науково-практичний 
симпозіум „Формуван-
ня соціальної політики у 
вирішенні алкогольних 
проблем: імплементація 
Європейського досві-
ду“. На ньому ішлося про 
вплив алкоголю на здо-

ров’я населення, основні 
чинники, що впливають 
на профілактику і дії гро-
мади, раннє втручання та 
лікування залежностей, 
потребу формування со-
ціальної політики на дер-
жавному рівні тощо.

У заході взяли участь 
науковці Львівської по-
літехніки, зокрема ка-
федри соціології та со-
ціальної роботи, яка ор-
ганізувала симпозіум, 
керівник БФ „Карітас 
Самбірсько-Дрогобицької 
єпархії УГКЦ“ о. Ігор Ко-
занкевич, а також фахівці 
з Австрії, Швеції, Італії, Іс-
панії, Словенії. Симпозіум 
відбувся у рамках заходів, 
присвячених 20-річчю 
канадсько-українського 
проекту „Реформування 
соціальних служб“. 

За даними ВООЗ, що-
року внаслідок вживан-
ня алкоголю фіксують 
3,3 млн смертей. Цього 
року вже померло понад 
570 тисяч людей. Україна 
у списку вживання — на 
одному з перших місць 
у світі. Близько мільйона 
українців страждають від 
алкогольної залежності. 
Найбільше це познача-
ється на дітях, адже знач-
на частина українських 
сімей неблагополучні 
через залежність одного 
або обох батьків.

Ірина МАРТИН

НАШ КАЛЕНДАР
18 квітня — Міжнародний день пам’ят-
ників та історичних місць. 
22 квітня — Всесвітній день Землі.
23 квітня — Всесвітній день книжки та 
захисту авторського права. 

Пам’ятні дати
18.04.1860 — народилася Уляна Крав-
ченко (Юлія Шнайдер), українська 
письменниця.
18.04.1897 — народився Мар’ян Кру-
шельницький, український актор, ре-
жисер i педагог.

19.04.1885 — помер Микола Костома-
ров, український письменник, історик, 
етнограф, один із засновників Кири-
ло-Мефодіївського братства.
21.04.1871 — народився Володимир 
Гнатюк, український фольклорист i 
лiтературознавець.
21.04.1910 — помер Марко Кропив-
ницький, український драматург, ре-
жисер i актор, один із основополож-
ників українського професіонального 
театру.
21.04.1947 — польські власті розпо-
чали геноцидну акцію „Вiсла“ проти 
корінного українського населення 
Надсяння, Лемкiвщини та Холмщини.

21.04.1967 — помер Іван Крип’якевич, 
український історик, академік. 
22.04.1919 — загинув Остап Нижанків-
ський, український композитор, гро-
мадський діяч, хоровий диригент.
22.04.1922 — у Подебрадах відкрито 
Українську господарську академію.
22.04.1985 — померла Стефанія Ге-
бус-Баранецька, українська художни-
ця-графік.
23.04.1875 — народився Модест Сосен-
ко, відомий український маляр.
24.04.1803 — народився Олександр 
Дух нович, український письменник, 
педагог i публіцист.
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СУСПІЛЬСТВО

ЕВАКУАЦІЯ ЧИ ДЕПОРТАЦІЯ?

Цьогоріч на державному рівні відзначають 75-річчя початку 
депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, 
Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини 
на територію Радянського Союзу. 

— Це стало можливим 
тому, що Верховна Рада 
України 8 листопада 2018 
року ухвалила Постано-
ву про відзначення цієї 
трагічної події на дер-
жавному рівні, — гово-
рить голова Об’єднання 
товариств депортованих 
українців „Закерзоння“ 
Володимир Середа. 

Володимире Микола-
йовичу, хто і навіщо 

вчинив це велике „пе-
реселення“ з одвічних 
українських земель?

— Квазіправовою під-
ставою послужила підпи-
сана 9 вересня 1944 року 
між УРСР і Польським 
комітетом національно-
го визволення (ПКНВ) у 
Люб ліні (створеного, до 
слова, у Москві) Угода 
про евакуацію україн-
ського населення з те-
риторії Польщі до УРСР 
та польських громадян з 
території УРСР до Польщі. 
Сталін доручив підписати 
її голові Раднаркому УРСР 
Хрущову. З польського 
боку її підписав голова 
ПКНВ Осубка-Морав-
ський. Аналогічні Угоди 
були підписані й між уря-
дами Білоруської й Литов-
ської республік. Евакуація 
мала закінчитися до 1 лю-
того 1945 року. Насправді 
ж ці терміни продовжува-
ли декілька разів, а вона 
тривала аж до кінця черв-
ня 1946 року.

Чи й справді це пере-
селення відбувалося 

добровільно?
— Звичайно, засадни-

чою умовою для цієї так 
званої евакуації була її 
добровільність. Насправ-

ді зі самого початку вона 
фактично перетворилася 
на депортацію за етніч-
ною ознакою. Її стимулю-
вали масовими вбивства-
ми, позбавленням права 
українців на створення 
своїх громадських органі-
зацій, приватизацію землі 
під час здійснення аграр-
ної реформи, можливості 
здобувати освіту рідною 
мовою, обклали україн-
ців великими податками, 
знищили УГКЦ тощо. До 
прикладу, на Холмщи-
ні ще навесні 1944 року 
відбулися масові вбив-
ства українців у селах 
Сагринь, Бересть, Ласків, 
Верешин, Модринь… За-
галом польське підпілля 
спалило тоді 52 села. Вже 
у наступні роки евакуація 
і за формою була приму-
сова. Про це відкрито за-
являв тоталітарний поль-
ський режим. Виселення 
здійснювало польське 
військо за всіма канонами 
депортації, випробуваної 
на території Радянського 
Союзу стосовно інших на-
родів, зокрема — крим-
ських татар. Тоді під нову 
хвилю масових убивств 
потрапили українці Над-
сяння, Любачівщини 
(Павлокома, Пискорови-
чі, Малковичі, Гораєць, 
Бахів, Березка, Сівчина 
та інші). Загалом за роки 
депортації було знищено 
дуже багато українських 
сіл, чимало з них нині 
поросли лісом. Тобто 
польська комуністична 
влада робила все, щоб 
позбутися автохтонного 
українського населення 
на цій території. І це при-
тому, що міждержавний 
Договір між СРСР і ПР 

про радянсько-польський 
кордон був підписаний у 
Москві лише 16 серпня 
1945 року, а став чинним 
після обміну у Варшаві 
ратифікаційними грамо-
тами аж 5 лютого 1946 
року. 

Внаслідок такої полі-
тики упродовж 1944–1946 
років, згідно з підсумко-
вим звітом, на територію 
УРСР було депортовано 
482880 українців. Реаль-
но — дещо більше. І хоч 
формально депортація 
українців із Закерзон-
ня була завершена 1946 
року, така трагічна доля 
спіткала у 1948 році по-
над 9 тисяч українців 
Медики та її околиць, що 
біля Перемишля, і майже 
33 тисячі з району Нижніх 
Устрик у 1951 році тодіш-
ньої Дрогобицької облас-
ті, які передали Польщі. 

Об’єднання „Закер-
зоння“ і Ви особи-

сто робите багато, щоб 
українська влада на 
державному рівні ви-
знала примусове висе-
лення закерзонців.

— Так, ми ще від 1990-х 
років домагаємося об’єк-
тивної політичної і право-
вої оцінки примусового 
виселення українців із 
Закерзоння на терито-
рію УРСР як депортації 
за етнічною ознакою та 
надання виселеним ста-
тусу депортованих. З 
цього приводу ми тричі 
зверталися до Прези-
дента і Голови Верховної 
Ради України. Наразі ж 
до 60-річчя депортації 
у Львові відбулися виїзні 
слухання Комітету з прав 
людини, національних 

меншин і міжнаціональ-
них відносин Верховної 
Ради України, на яких 
було прийнято Ухвалу, 
що давала хід розв’язан-
ню проблем депорто-
ваних українців. У 2005 
році підписано Указ Пре-
зидента України „Про 
заходи у зв’язку із 60-ю 
річницею примусового 
виселення етнічних укра-
їнців з території Польщі“. 
На жаль, єдиний сер-
йозний документ — По-
станова про відзначення 
на державному рівні 75-х 
роковин початку депор-
тації українців, яку ВР 
прийняла щойно торік.

Люди іноді й досі не 
розуміють відмін-

ності між депортацією 
українців Закерзоння на 
територію УРСР і опера-
цією „Вісла“.

— Депортація тривала 
декілька років: упродовж 
1944–1946 років україн-
ців насильно вивозили на 
територію УРСР. Операція 
„Вісла“ здійснена поль-
ським комуністичним ре-
жимом у 1947 році щодо 
тих українців, які жили на 
етнічних землях і з різних 
причин у 1944–46 роках 
не були депортовані на 
територію УРСР. Таких 
було ще приблизно 150 
тисяч осіб. Їх усіх бру-
тально депортували на 
понімецькі землі, які ві-
дійшли до Польщі. Тож ця 
депортація відбулася на 
території Польщі у доволі 
короткий термін.

Спілкувалася  
Катерина ГРЕЧИН
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ПРОСВІТА

СТУДЕНТСТВО МОГО ПОКОЛІННЯ

Наші музичні 
уподобання

У 60-ті роки виникали хорові 
колективи: „Боян“ при Будинку 
культури зв’язку (керівник Євген 
Вахняк), капела бандуристів при 
Львівському відділенні україн-
ського товариства сліпих (керів-
ник Дмитро Котко) та в центрі 
творчості молоді (керівник Во-
лодимир Дичак), молодіжні ан-
самблі: „Дністер“ при Львівському 
будинку вчителя (керівник Зино-
вій Чуловський), „Черемош“ при 
університеті ім. Івана Франка (од-
ним із керівників якого був Богдан 
Михайлович Антків — артист теа-
тру ім. Марії Заньковецької, зго-
дом — його старший син Богдан 
Антків), „Пролісок“ Дрогобицько-
го педінституту, активізувалася 
„Галичина“ при міському клубі 
трамвайників (керівник Ярослав 
Чуперчук); успішно виступав сту-
дентський хор Львівської політех-
ніки (керівник Володимир Пекар, 
хормейстер Олег Цигилик, кон-
цертмейстер Юрій Антків) та ін.

Пізнавальні зустрічі молоді 
в майстерні скульптора Євгена 
Дзиндри сприяли першому зна-
йомству з українською музикою 
канадського походження, творами 
Богдана Весоловського, особли-
ве враження справила його пісня 
„Лети, тужлива пісне, через море 
у край, понад Чорнеє море, рід-
ним степам навздогін“.

Гідна пошанування активність 
Народних університетів культури 
при Львівській консерваторії (ке-
рівник доцент Марія Білинська) 
з презентацією музики західно- 
українських композиторів, у Музеї 
українського мистецтва (Михай-
ло Батіг, Володимир Нановський, 
Віра Свєнціцька), картинній гале-
реї (Володимир Овсійчук), місь-
кому лекторії (лекції Богдана Го-
риня). 

Викликали зацікавлення Фор-
тепіанні твори репресованого 
Василя Барвінського (від 1915 до 
1939 рр. — директор і педагог 
Вищого музичного інституту іме-
ні М. Лисенка) у виконанні Марії 
Крушельницької, що згодом з’яви-

лися на платівці московської сту-
дії запису, „Колядки“ у виконанні 
Івана Козловського; „Галицькі піс-
ні“ у виконанні Вєдєрнікова; пісні 
Платона Майбороди („Рідна мати 
моя“ на слова А. Малишка), Олек-
сандра Білаша („Два кольори“ на 
слова Дмитра Павличка).

Студенти захоплювалася джа-
зовою музикою груп „Медікус“ 
(керівник Ігор Хома, вокал Леся 
Стадник) та „Арніка“ (Віктор Мо-
розов), ансамблем „Ватра“ (Ми-
хайло Подолян) та його виконан-
ням пісні „Ватровий дим“ на слова 
Ігоря Калинця (музика Михайла 
Подоляна), співом Лесі Боровець, 
українською версією „твісту“ Ми-
рослава Скорика „Не топчіть кон-
валії“ на слова Ростислава Брату-
ня та „Намалюй мені ніч“ Миколи 
Петренка, піснями Володимира 
Івасюка, Ігоря Поклада і Тараса 
Петриненка, згодом Ігоря Білозі-
ра, виступами Мареничів, „Три-
зубого Стаса“, групи „Кому вниз“ 
Андрія Середи, Василя Жданкіна, 
Братів Гадюкіних, Віки Врадій, 
Андрія Панчишина (як і співами 
Оксани Петриненко та Бориса 
Гмирі), виставами театрів „Не жу-
рись“ та „В кошику“. 

Коло однодумців розширюва-
лося, налагоджувалися знайом-
ства між студентами Львівського 
університету ім. Івана Франка, 
Львівської політехніки, консерва-
торії, медінституту, педучилища. У 
вихідні чи святкові дні студентська 
громада збиралася на т.зв. „сто-
метрівці“ недалеко від Оперно-
го театру. Тут співали українські 
пісні, колядували, підтримували 
всілякі громадські акції та ініціа-
тиви. Спів студентів збирав бага-

то людей — львів’ян та гостей, які 
активно реагували на ці виступи.

У 1960-х роках студенти кон-
серваторії започаткували перші 
прилюдні колядки. Зокрема, під 
новий, 1964-й, рік студенти ди-
риґентського відділу виступили з 
колядками на центральному со-
юзному телебаченні під час пере-
гуку студентських колективів (та-
кож свої перші поезії читав Олесь 
Лупій, а з Києва виступала Надія 
Непорожня). За виступ отримали 
від ЦК комсомолу грамоту.

Початок у чч. 11, 12

SS Віктор Морозов

SS Андрій Середа

SS „Тризубий Стас“ 

SS Володимир Івасюк SS Андрій Панчишин

Закінчення на 16 с. m
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ПРОСВІТА

Молодь ходила колядувати до 
львівської та київської інтеліґен-
ції, зокрема, до Олени Кульчицької 
та Ростислава Братуня, де на них 
дуже радо чекали, „бо то 
наші діти прийдуть“. Та 
вже скоро, у 1970-х ро-
ках, за колядування під 
ялинкою міліція заареш-
товувала людей, студен-
тів почали відраховувати 
з інститутів.

Чим ми 
цікавилися

Ми шукали цікаву ін-
формацію (часто, кільках 
зерен правди „між ряд-
ками“), обмінювалися 
книжками, „полювали“ за 
цікавинками, журнальни-
ми та газетними публіка-
ціями, рукописними матеріалами, 
збиралися на товариські вечірки з 
неперервним виконанням пісень 
із різних українських земель, що 
збагачували репертуар учасників 
фольклорними скарбами, книж-
ковими лотереями з роздобутих 
творів та жартівливими забавами 
на Андрія чи Миколая, відвідува-
ли концерти, виставки та вистави, 
неформальні вечори поезії за уча-
сті Ігоря Калинця, Ірини Калинець, 
Грицька Чубая на різних львівських 
помешканнях. Якою помічною 
була в ці роки книгарня „Поезії“ на 
вул. Жовтневій (тепер Дорошен-
ка) з доброзичливою та привітною 
панею Стефою (дружиною лікаря 
Олександра Барвінського), а зго-
дом — на Театральній!

Світоглядно чітко виділялися пуб- 
лікації часопису „Пам’ятки Укра-
їни“, що його очолював сподвиж-
ник, креативний головний редактор 
Олександр Рибалко, про якого так 
тепло згадують сучасники, зокре-
ма, знаний мовознавець-лінгвіст 
Костянтин Тищенко. У творчості 
О. Рибалка виокремлюються п’ять 
основних тематичних блоків: мо-
вознавчі проблеми відродження 
питомо українського правопису 
та лексики, публікації з проблем 
історії охорони пам’яток, проблем 
соборності етнічної української те-
риторії і відсіч спробам відколоти 

від неї окремі землі, статті з літе-
ратурного джерелознавства ХІХ — 
першої половини ХХ сторіччя, стат-
ті про державну політику в царині 
культури. Часопис став однією із 
дійових ланок просвітництва.

Відчутний вплив на молодь мало 
Товариство охорони пам’яток (об-
ласний очільник Ігор Кудин). Його 
підрозділ при фізичному факультеті 
Львівського університету, який очо-
лював академік Ігор Юхновський, 
гуртував довкола себе молодь із 
різних навчальних закладів. Роки не 
стерли сильні враження від зустрічі 
на фізичному факультеті з Романом 
Іваничуком після опублікування в 
серії „Романи та повісті“ його твору 
„Мальви“, що спонукав не лише до 
роздумів над історичним минулим, 
а й до певних аналогій із сучас-
ністю.

Ми цікавилися діяльністю Клубу 
„Сучасник“ (за участю Леся Танюка, 
Івана, Леоніди та Надії Світличних, 
Алли Горської, Віктора Зарецького, 
Людмили Семикіної, Галини Севрук, 
Євгена Сверстюка, Івана Дзюби, 
Михайлини Коцюбинської), історич-
на секція якого (за участі Михайла 
Брайчевського та Олени Апанович) 
збиралася в приватному музеї ки-
ївського скульптора Івана Гончара; 
виступами ансамблю „Веснянка“ 
(В. Нероденка) Київського універ-
ситету та хору „Жайвір“, що виник 
при Київській консерваторії (керів-
ники — Б. Рябокляч, В. Смогитель і 
В. Завойський). Справжнім „живим 
містком“ (за словами Михайлини 
Коцюбинської) між Києвом і Льво-
вом був Іван Світличний.

Проявом сміливої громадян-
ської позиції був виступ Андрія 
Малишка на похороні Володимира 
Сосюри: „Пробач, що не покрили 
Тебе славною козацькою китай-
кою по нашому звичаю, і не по-

клали на Твоє серце 
червону калину, як Ти 
це любив. Та червона 
калина Твоєї України 
червонітиме у Твоєму 
слові“. Між студентами 
поширювалися вірші 
Володимира Сосюри 
„Любіть Україну“, Бог-
дана Стельмаха „Си-
моненкові“ (реакція на 
смерть поета). 

З повагою сприй-
няла молодь сміливу 
позицію авіаконструк-
тора Олега Антонова 
на захист Івана Дзю-
би від покарання за 
його відкритий лист 

до ЦК Компартії України „Інтер-
націоналізм чи русифікація?“ (у 
листопаді 1965 року він підписав 
відкритий лист до ЦК КПРС — так 
званий лист 78-ми — з протестом 
проти політичних репресій щодо 
представників творчої інтелігенції 
УРСР та дискримінації української 
літератури). Серед підписантів 
відгуку на фейлетон журналу „Пе-
рець“, в якому висміювали працю 
І. Дзюби, була львів’янка Людмила 
Шереметьєва-Дашкевич. Ростис-
лав Братунь намагався послабити 
владний тиск на родини репресо-
ваних. 

1973 року в Інституті кібернети-
ки АН України за згодою академі-
ка Віктора Глушкова українською 
мовою видано першу в світі спе-
ціалізовану „Енциклопедію кібер-
нетики“, започатковано випуск 
українськомовного журналу „Ав-
томатика“, під керівництвом ака-
деміка Миколи Амосова працював 
семінар, присвячений проблемам 
моделювання суспільних явищ 
та систем, який зробив висновок 
щодо безперспективності жорсткої 
системи керування суспільством.

Орест ІВАХІВ, 
завідувач кафедри  

приладів точної механіки ІКТА,  
доктор технічних наук, 

професор
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ВЕСНЯНЕ ЧТИВО. ЧАСТИНА ДРУГА
Читачу, цього разу пропоную тобі розповіді-враження 
про виступи команд ІНЕМ+ІНПП, ІТРЕ+ІГДГ, ІБІД+ІМФН. 
Хочу звернути твою увагу, що, як і минулого тижня, вони 
тематичні — комедійні, наративні та арт-хаусні.

Сюжетна піраміда 
Спочатку була теза. І теза та 

була: „Non potes diligere aliquid 
plus quam status“. Її заклали у фун-
дамент ще задовго до того, як пі-
раміду добудували.

На фундамент з тези поставили 
перший рівень — концепцію. Кон-
цепція була простою — історія про 
досягнення своєї мети.

Наступною після концепції 
став сетинг. Обирали його не-
довго. Ця історія заслуговува-
ла собі середовище багате — 
древній Єгипет. А враховуючи, 
що Римська Імперія була дуже 
близько, фундамент з тези 
„Non potest diligere aliquid plus 
quam status“ став логічно об-
ґрунтованим.

Четвертим рівнем були 
персонажі. Для більшої досто-
вірності вирішили взяти ре-
альних  історичних постатей. 
Звичайно, йдеться про Гая 
Юлія Цезаря, Брута, Птолемея 
та Клеопатру.

П’ятий рівень — головна ге-
роїня. Використання фемініті-
ву вже могло наштовхнути вас 
на думку, що ця роль дістала-
ся саме Клеопатрі. І це припу-
щення — правильне. Обличчя 
прославленої цариці було на 
всіх афішах до вистави. На 
них вона просто магнетична. 

Як же пов'язані з Клеопатрою сло-
ва: „Non potest diligere aliquid plus 
quam status“?

Верхівкою піраміди стали му-
зика, танці, пісні — одним словом, 
атмосфера. Вона була епічна — на 
найвищому рівні.

Всі ці рівні гармонійно впліта-
лись у сюжет. Він був надзвичай-
ним. Клеопатра тікає з Єгипту зі 
своїми слугами, адже владу за-
хопив її брат Птолемей. Щоб по-
вернути собі країну, вона обіцяє 
Цезарю стати його дружиною, на-
томість прагне воєнної підтримки. 
Армія імператора визволяє Єгипет, 
але за спиною Цезаря вже будують 
змову. Про неї дізнається Клеопат- 
ра — і підтримує Брута. Під час 
весілля Цезаря отруюють, але ца-
риця, замість обіцяного союзу зі 
зрадником, вбиває його та очолює 
Єгипетсько-Римську Імперію.

І вся ця закручена історія з не-
сподіваними поворотами була б 
неможлива, якби її творці не за-

клали у фундамент ці слова: „Non 
potest diligere aliquid plus quam 
status“. Напевно, вам цікаво, як 
вони перекладаються. Відповідаю: 
з латинської на українську це зву-
чить так — „Немає любові сильні-
шої, аніж любов до держави“.

„Боже, храни 
Сербію!“

Виступ команди ІТРЕ+ІГДГ мене 
відверто здивував… Хочу підкрес-
лити, що це є повноцінна вистава, 
а не просто збірка смішних міні-
атюр. Така ж ситуація була мину-
лого тижня з виступом команди 
ІКНІ+ІІМТ. Тобто у центрі всього 

виступу розгортається повно-
цінна історія, з початком і ло-
гічним завершенням.

Передусім хочу висловити 
вдячність тим, хто виступав — 
ви змогли розсмішити не тіль-
ки мене, але й всю залу. Жар-
ти (а на них акцентували увагу 
творці) дійсно були добрими, 
хоча й відчувалася стара шко-
ла. Справа у тому, що запро-
шеними гостями команди були 
два ветерани „Весни Політех-
ніки“. На щастя, старий, хоч і 
перевірений гумор (напри-
клад, епізод про „Циганську 
тривогу“), був дуже вигідно 
поєднаний із комедією нового 
покоління (жарти про iqos).

Сам сюжет не вражає яко-
юсь новизною. Історію про лю-
дину, котра потрапила до не-
знайомої країни та намагаєть-
ся вникнути в її культуру, вже 
описували чимало разів. Проте 
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ця вистава зовсім не була нудною. 
Її врятував сетинг — Сербія. Як ка-
зав капітан команди, пересічному 
українцю про цю країну майже ні-
чого не відомо, тому вистава ста-
вила собі за мету викликати інте-
рес до неї.

Але що ж я мав на увазі, коли 
казав про те, що команді ІТРЕ+ІГДГ  
вдалось мене здивувати? Річ у 
тому, що я не очікував від їхнього 
виступу нічого особливого. Їхня ві-
зитка була смішна, але не така ви-
нахідлива, як, скажімо, у вистави 

„АЕРОПЛАН“. Тому, на жаль, зала 
була заповнена лише на полови-
ну. На мою думку, виступ цієї ко-
манди був на достатньо високому 
рівні, щоб заслуговувати на велику 
аудиторію.

Хочеться підсумувати, що ко-
манда ІТРЕ+ІГДГ зробила дуже 
правильний вибір: наголос не на 
сухому гуморі, а на історії. А саме 
цей критерій оцінки, врешті-решт, 
і є головним.

У Львові завжди 
дощить…

11.04.2019, двоє — фотограф і 
репортер — знову простували ніч-
ними вулицями Львова. Вологий 
асфальт блищав у сяйві ліхтарів. 
Фотограф наспівував якийсь ет-
нічний мотив. Репортер крокував 
мовчки.

— Що, так сподобалася? — за-
питав останній.

— Що сподобалося? — здиву-
вався перший.

— Та я про музику.
— Ну… так. Вона ж гарна.
— Та зрозуміло, що гарна, але 

ти мені скажи: навіщо вони її так 
багато вставили?

— Тому що це мюзикл. Вони ж 
не просто номери пісенні показу-
вали, як інші команди…

— Та це арт-хаус арт-хаусом, — 
перебив репортер.

— Ну, певною мірою — так, але 
в них й історія є. І отут вже пісні 
вирішують.

— Тобто?
— Ну, це як у „Ла-ла-ленді“. 

Пісні — не окремі частини твору, а 
продовження сюжету, — поясню-
вав фотограф.

— Ну добре… а останній сюжет-
ний поворот?

— А що з ним не так?
— Як це? Вона ж утопилася.
Фотограф тільки хотів щось мо-

вити, але репортер його спинив.
— Знаю, повчає дітей, що 

смерть — не вихід, а батьків — що 
треба входити у становище дітей, 
але однаково якось це занадто. 

— Чому? Це елемент історії. Так, 
фінал трагічний, але хепі ендів вже 
й так забагато на цьому фестивалі. 
ІБІД і ІМФН просто зламали шаблон 
у якомусь сенсі.

— А знаєш, ти маєш рацію. Щось 
у цьому є.

— Авжеж, є. Тут тобі і розповідь 
цікава, і оболонка приваблива. 

— Ти про танці?
— Так. І про пісні.
— І все-таки це арт-хаус, — за-

доволено сказав репортер.
— І так, і ні…
Двоє йшли по вологому троту-

ару. У нічних вікнах давно вже го-
ріло світло. Один із чоловіків ішов 
мовчки. Інший же наспівував етніч-
ну мелодію.

— Ну, добре, що хоч цього разу 
є про що писати, — сказав перший.

— І про що ж?
— Про те, як добре вони показа-

ли українську культуру, звичайно.
— А знаєш, що ще добре? — за-

питав спокійно другий.
— Що? 
— Що дощ закінчився… Сподіва-

юся, його ще довго не буде.
— Та ні, — втомлено відказав 

репортер, — у Львові завжди до-
щить…

Микита ГАВРИЛЮК, 
студент 1 курсу ІНПП

Далі буде

ВЕСНЯНЕ ЧТИВО. ЧАСТИНА ДРУГА
m Закінчення. Початок на 17 с.
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КУЛЬТУРА

ДЛЯ ЛЕГЕНДИ УКРАЇНСЬКОГО ДЖАЗУ

Вечір першого дня травня годиться провести музично, 
у Львівській національній філармонії, у „Срібному колі“ 
Ігоря Хоми, засновника української школи джазової 
музики, якому б виповнилося цього року дев'яносто…

Створення у Львові першого 
після Другої світової війни джазо-
вого оркестру „Ритм“ (згодом — 
„Медікус“), участь із ним у різних 
міжнародних фестивалях і випуск 
двох платівок, розвиток імпрові-
заційного джазу на основі україн-
ського мелосу, написання музики 
до вистав — усе це про Ігоря Хому. 
Він не був за освітою музикантом — 
отримав диплом лікаря, працював 
доцентом у Львівському медичному 
інституті до кінця життя, та впли-
нув на формування багатьох твор-
чих особистостей. Добрі спогади 

залишилися про Хому у письмен-
ника Ростислава Братуня, актора 
Богдана Ступки („завдяки йому 
почав розуміти джазову музику“), 
композитора Мирослава Скорика 
(„його творчість стала прикладом 
для молодих композиторів, зокре-
ма і для мене“).

Назва вечора пам'яті взята з од-
нойменної композиції, до якої Ігор 
Хома написав слова й музику, а 
виконував її студент тоді медично-
го інституту Олег Дорош. Олег був 
солістом ансамблю „Медікус“, який 
створив і яким керував пан Ігор.

У програмі „Срібного кола“ — 
найкращі джазові інструментальні 
твори та естрадні пісні Ігоря Хоми, 
які виконуватимуть Орест Цимба-
ла, Богдан Цісінський, Оксана Трух, 
Вікторія Сивоус, Роман Ковальчук, 
Дарія Кудрик, Дарина і Богдана Бур-
нос. Джазові твори легендарного 
музиканта, композитора й педагога 
вперше прозвучать у виконанні ві-
домого джазового гурту ShockolaD. 
У фойє філармонії всі охочі зможуть 
оглянути унікальну фотовиставку 
„Ігор Хома та ансамбль „Meдiкус“, 
а також придбати нову нотну збірку 
пісень Ігоря Хоми й аудіодиск „Укра-
їнський джаз“. До слова, видавни-
цтво „Наш формат“ ще десять років 
тому здійснило випуск цього диску 
з музикою і піснями Ігоря Хоми, але 
найліпше джаз слухати вживу.

Наталя ЯЦЕНКО

МЕЛАНХОЛІЙНА ЗАМРІЯНІСТЬ, ВІДОБРАЖЕНА В „ІЛЮЗІЇ“

До 5 травня у галереї „Зелена канапа“ можна поринути у 
світ живих кольорів — експозиція Ніни Резніченко заманює 
всередину статично-динамічних композицій, на яких бачимо 
обриси квітів і романтичні світлі образи жінок.

Три персональні й 
перша у житті виставка 
Ніни Резніченко відкрили-
ся саме у галереї „Зелена 
канапа“. Упродовж року 
художниця малює небага-
то, тому від останньої екс-
позиції вже минуло років 
чотири. Поза тим її роботи 
дуже очікувані й затребу-
вані. Процес їхнього ма-
лювання — певна загадка 
— коли мисткиня кладе на 
полотно перший мазок, 
вона ще не знає, яку кар-
тину отримає наприкінці. 
Він нагадує метод інтуї-
тивного малювання, яким 
послуговувалися художни-
ки на початку ХХ століття 
— зображення диктує не 
свідомість, а позасвідоме. 
У результаті відображена 
дійсність є мовби пара-
лельним світом.

На думку мистецтво-
знавиці Наталії Космолін-
ської, Ніна належить до тих 
митців, які привертають 
увагу не до проблем сьо-
годення, а його чудових 
митей, які хочеться зу-
пинити. Її давніші роботи 
відзначалися більшою екс-
пресивністю, теперішні —  
меланхолійною замріяні-

стю. Вона шляхетно пра-
цює з колоритом, а тим-
часом львівська школа ху-
дожників зловживає ним. 
Роботи Ніни привертають 
увагу багатошаровістю, 
глибиною, особливо захоп- 
лює, що у них так багато 
синього кольору.

Чоловік мисткині, теж 
митець, Сергій Резнічен-
ко радий, що „пощастило 
жити з талановитою люди-
ною, однією з найкращих 
художниць, яких знає“. За 
його спостереженнями, 
вона вміє знайти спільну 
мову з фарбами й занури-
тися у творчий процес.

„Ілюзія“ — це велика 
насолода від візуально-
го сприйняття. Червоний, 
рожевий, бордовий, синій, 
фіолетовий — такий її ко-
льоровий спектр. Патьоки 

олійної фарби перетікають 
у напіврозмиті м'які тони. 
Авторка на відкритті ви-
ставки застерегла її відві-
дувачів, щоб не торкалися 
картин, бо деякі роботи ще 
вологі й можуть замасти-
ти. А також розповіла про 
свій секрет малювання, 
коли найменування робо-
ти з’являється „з повітря“ 
і сама поява картини на-
гадує роботу ілюзіоніста, 
зокрема її завершальну ча-
стину, котра називається 
престижем. Те, що бачимо 
на полотні — не вправність 
рук художника-фокусника, 
а магія з переливанням ко-
льорових мазків, яка зача-
ровує і дивує.

Наталя ЯЦЕНКО
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КУЛЬТУРА

ЧАС ГРАТИ І ЧАС ВІДДАВАТИ ЗНАННЯ

Анастасія Непомняща сімнадцять років була актрисою Театру 
ім. Лесі Українки, а до того, навчаючись у театральному 
інституті, грала на сцені в Дніпрі. Зіграла майже всі (більше 
сорока) ролі, про які можна мріяти. Згодом закінчила режисуру 
в Рівненському гуманітарному університеті й 2011 року стала 
режисером Народного театру-студії „Хочу“ при Народному 
домі „Просвіта“ Львівської політехніки.

За вісім років колек-
тив став потужним, в 
ньому панує довірли-
ва атмосфера, яка дає 
змогу отримувати ра-
дість від творчого про-
цесу. Ми зробили шість 
повних вистав. Спочатку я 
поставила „Мати-наймич-
ка“ Шевченка. Потім була 
прем'єра комедії „Замо-
рочене весілля“ Зощенка 
і моя авторська вистава 
„Дзеркало“ — сценічна 
інтерпретація й ретро-
спектива життя Шевченка 
через призму його твор-
чості. Із „Дзеркалом“ ми 
виступали і на сцені пер-
шого корпусу Львівської 
політехніки, і в Академії 
Сухопутних військ, і в 
Театрі Лесі Українки — 
актори „Хочу“ показали 
високий клас сценічної 
майстерності. Наступ-
на прем'єра — „Вам ці-
аністий калій з молоком 
чи без?“ Алонсо Мільяна. 
Колись я грала в цій ви-
ставі головну жіночу роль, 
а тепер надала їй іншого 
режисерського вирішен-
ня — поставила як чорну 

комедію з неочікуваною 
драмою наприкінці.

Актори „Хочу“ дуже 
згуртовані, відвідують 
репетиції і беруть участь 
у виставах до моменту 
випуску з університе-
ту. В грудні було 30 років 
театру, то на урочисту 
частину приїхали випус-
кники, теперішні і давніші. 
Ми репрезентували іта-
лійську виставу „Моя про-
фесія — сеньйор з вищого 
світу“. Це великий проект 
тривалістю майже дві го-
дини, який ми представи-
ли і на малій сцені Театру 
Лесі Українки, і на всеу-
країнському фестивалі в 
Очакові — серед великої 
кількості учасників посіли 
третє місце.

Ще одна моя автор-
ська вистава про мало-
відомі сторінки життя 
Івана Франка — „Тричі 
мені являлася любов“. 
Ми грали її дуже багато 
разів — в головному кор-
пусі Політехніки, в кав'яр-
ні „Штука“, в Музеї Фран-
ка, в Бібліотеці на Ринку, 
в науковій бібліотеці ХПІ…  

Плануємо виступати 
на Наукових фестинах і 
хрис тиянському фестива-
лі в Шевченківському гаю, 
а 11–13 травня їдемо з нею 
до Києва на міжнародний 
театральний фестиваль 
„День театру“. Торік у 
ньому брало участь 76 
аматорських театрів.

Під час вибору ви-
став для постановок (це 
переважно українська 
класика) раджусь зі сту-
дентами. Але вважаю, що 
репертуар має формувати 
керівник театру — бачу, 
на які ролі можна взяти 
того чи іншого актора. 
Коли вибрали матеріал, 
пробуємо, як його вдасть-
ся втілити на сцені — на-
магаюся залучити до ак-
торської гри майже всіх 
учасників колективу.

Стежу, щоб на сцені 
актори своїми костюма-
ми творили ансамбль, 
були відповідні до ма-
теріалу постановки. 
Для вистави про Франка 
Народний дім пошив нам 
сюртуки, „Сеньйора…“ ж 
ми грали в тому одязі, що 
принесли самі. Декорацій 
у нас мінімум: не люблю їх 
нагромадження та й нема 
можливостей для вся-
ких сценічних надбудов. 
Я наповнюю мінімалізм 
змістом і вважаю, що го-
ловним на сцені має бути 
актор.

Тепер у нашому теат-
рі близько 25 студен-
тів із різних інститутів, 
хлопців і дівчат майже 
порівно. Усі — відпові-
дальні, хороші, люблять 
театр — я їх просто обож-
нюю! Цього навчально-

го року прийшло багато 
новачків. Застосовую ін-
дивідуальний підхід, на-
магаюся знайти час для 
кожного. На загальних 
репетиціях (а всі репети-
ції тривають у нас дуже 
довго) пропрацьовуємо і 
пластику, і сценічну мову 
— глядач має добре чути, 
бачити і розуміти. І це має 
бути цікаво й небаналь-
но. Емоції мусять бути не 
штучні, а справжні, актор 
повинен проживати мо-
мент, який грає. 

Талант — 5%, усе 
решта — робота. Я сама 
працьовита і люблю пра-
цьовитих. Якщо хтось по-
чинає працювати замало, 
то на сцені це видно, тому 
наші актори інколи по-
правляють одне одного. 
Різниця між професіона-
лами й аматорами про-
ста: як би не було, маєш 
виступити добре, бо гля-
дач приходить у театр по-
бачити якісну виставу, а в 
аматорів — сьогодні вда-
лося, завтра — ні. Проте 
я не проявляю поблажли-
вості до акторів „Хочу“, 
вимагаю в них високого 
рівня гри, як у професі-
оналів. Крім цього, даю 
їм театральні знання — 
розповідаю про історію 
театру, великих акторів, 
майстерність роботи з 
роллю, як дійти до суті 
того, що робимо. Бо хочу, 
щоб глядач, який прихо-
дить на наші вистави, не 
шкодував за витраченим 
часом.

Моє завдання, щоби 
студійці любили мистец-
тво й виросли креатив-
ними людьми. Головне —  
навчити їх бути вільними 
й правдивими на сце-
ні, виражати свої емоції, 
тримати контакт із залом. 
Вміння мислити самостій-
но й розв'язувати життєві 
завдання творчо дуже їм 
допоможе в житті.

Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 11

Горизонтально: 3. Карнегі. 5. Конкістадор. 9. Гліптика. 10. Росомаха. 
11. Афаліна. 13. Амарант. 14. Нонсенс. 15. Актор. 17. Новатор. 20. Елек-
тра. 23. Приклад. 25. Радамес. 28. Агуті. 29. Дрімота. 31. Скорина. 
32. Назарет. 33. Кераміка. 35. Королева. 36. Апокаліпсис. 37. Ата-
кама.

Вертикально: 1. Орбіта. 2. Ректор. 3. Кандидат. 4. Індостан. 5. Ка-
пібара. 6. Ремісник. 7. Агреман. 8. Фазенда. 12. Література. 15. Ар-
мада. 16. Рефері. 18. Одер. 19. Трал. 21. Епод. 22. Ріме. 23. Параска. 
24. Клоунада. 26. Анофелес. 27. Санітар. 30. Антігона. 31. Староста. 
34. Арарат. 35. Кріпак.

КРОСВОРД
Горизонтально: 
5. Форма залежності однієї держави від іншої. 
7. Ізоляція на певний час осіб, хворих на заразну 
хворобу, або тих, хто мав контакт із такими хво-
рими. 8. Італійський поет ХІV ст., який у віршах 
оспівав своє кохання до Лаури. 10. Французький 
політичний і державний діяч, 23-ій президент 
Франції. 12. Група островів у Атлантичному океані 
між Північною та Південною Америкою і охоплює 
Багамські й Антильські острови. 13. Переносне 
житло кочових чукчів і коряків. 14. Дуже міцний 
грубий мотузок із волокон або дроту; линва. 16. У 
давньогрецькій міфології дочка крітського царя, 
що вивела Тезея з лабіринту за допомогою клуб-
ка ниток. 19. Заборона державною владою вво-
зити або вивозити якісь товари. 22. Передавання 
на віддаль рухомого зображення разом із супро-
відним звуком. 23. Дружина князя Володимира 
і мати Ярослава Мудрого. 25. Чорноморський 
дельфін. 28. Ансамбль з дев’ятьох виконавців. 
29. Рядовий у військовому флоті. 31. Масове зі-
брання людей на вулиці, площі з приводу обгово-
рення політичних питань; віче. 32. Адміністратив-
на округа в запорожців. 33. Одна з незалежних 
християнських держав, що існувала на Піреней-
ському півострові, королевою якої була Ізабела І. 
35. Невеличка скибка хліба, намащена маслом. 
36. Боротьба між підприємцями за вигідніші умо-
ви виробництва та збуту товарів.

Вертикально:
1. Двопалатний парламент в Іспанії (Генеральний). 

2. Французький письменник, автор науково-фантас-
тичних романів „2000 льє під водою“, „Таємничий 
острів“, „Із Землі на Місяць“. 3. Великий безлісий, 
вкритий трав’яною рослинністю простір у зоні сухо-
го клімату. 4. Порушення нормального ритму роботи 
серця. 5. Закріплення теоретичних знань студентів на 
виробництві. 6. Опера Дж. Верді. 7. Два бруси, з’єднані 
в горішній частині під кутом, на яких тримається дах. 
9. Штат США у Скелястих горах. 11. Незаконне пере-
везення цінностей, товарів через державний кордон. 
14. Військовий священик. 15. Той, хто може передава-
ти та сприймати думки на відстані. 17. Заглиблення у 
ґрунті, по якому тече ріка. 18. Отвір у стіні для входу 

і виходу. 20. Озброєна група злочинців. 21. Людино-
подібна мавпа, поширена у тропічних лісах Південної 
Азії. 23. Німецький письменник, автор романів „На за-
хідному фронті без змін“, „Тріумфальна арка“, „Чорний 
обеліск“. 24. Сильнодійна природна або синтетична 
речовина, що викликає хворобливий потяг людини 
до вживання цього препарату постійно. 26. Річка в 
Мукачеві. 27. Держава в Африці. 30. Одна з кімнат у 
квартирі. 31. Робоча частина штампа, що має заглиб-
лення, що за формою відповідає виготовленій деталі. 
34. Один із горизонтальних рядів чого-небудь, розмі-
щений над іншим; один із балконів у театрі. 35. Спор-
тивна споруда для велогонок.

Склала Христина ВЕСЕЛА
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ

Вважати недійсними документи, 
які видав Національний універси-
тет „Львівська політехніка“: 
студентський квиток ВК № 10965537 
на ім’я: Дібров Максим Олегович;
студентський квиток на ім’я: Тирав-
ська Олена Ростиславівна;
студентський квиток на ім’я: Лапчен-
ко Оксана Петрівна;

студентський квиток № 11351349 на 
ім’я: Скробала Тетяна Степанівна;
студентський квиток на ім’я: Кушнір-
чук Марта Андріївна;
студентський квиток на ім’я: Кешишен 
Каріна Артурівна;
залікову книжку № 15100600 на ім’я: 
Ель Яндузі Мохамед Юссеф; 
студентський квиток на ім’я: Волян-
ська Божена-Ірина Борисівна;
залікову книжку на ім’я: Пруднік Мак-
сим Вадимович; 

залікову книжку на ім’я: Малафєєв 
Віталій Андрійович; 
залікову книжку на ім’я: Олос Катери-
на Олександрівна; 
студентський квиток на ім’я: Заїчек 
Христина Володимирівна;
студентський квиток ВК № 10999889 
на ім’я: Яковчук Софія Вікторівна.
Диплом спеціаліста ЛАВЕ № 012477, 
який видав Державний університет 
„Львівська політехніка“ на ім’я: Шапа 
Андрій Артурович.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

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 тарифами 
реклами; 
• про загублені документи — 
20,00 грн.; 
• співчуття — 30,00 грн.; 
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;      
від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;
Система знижок: більше трьох 
публі кацій — знижка 10% від 
суми замов лення.
Ціни подано з урахуванням по-
датку 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, 
e-mail: audytoriya@gmail.com
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Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“.
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004.

Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 4. 
Обсяг  2,78 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 190354.

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 Ірини МАРТИН.

НЕ ПРОПУСТИ ІНЖЕНЕРНИЙ ЯРМАРОК КАР’ЄРИ РАЗОМ ІЗ BEST
17-18 квітня у IV корпусі 

Львівської політехніки проходи-
тиме найбільша виставка ком-
паній — Інженерний ярмарок 
кар’єри.

Студенти, які мріють знайти 
роботу і зробити перші кроки в 
кар’єрі матимуть шанс подати 

резюме і навіть поспілкуватися 
з роботодавцями, випитавши в 
них про всі умови праці.

У межах заходу представлять 
60 провідних компаній із Укра-
їни та Європи. Відбуватимуться 
різноманітні розіграші призів —  
від блокнотів до сучасних 

смартфонів. А також — зустрічі 
з відомими та успішними людь-
ми, під час яких можна задати 
ак туальні для вас питання та по-
чути на них відповіді. 

Не втрачай шанс знайти ро-
боту своєї мрії ще будучи сту-
дентом!
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ТОП-події 
тижня  
у Львівській 
політехніці
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