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Мистецтво керувати:  
     виклики ХХІ століття



ВАША ДУМКА

Христина Шевчик, 
студентка другого курсу 

Інституту економіки і 
менеджменту:

„Справжній 
керівник — 

кваліфікований 
і досвідчений“

Передусім керівник має бути відповідальний, зібраний, 
навіть строгий певною мірою. Така людина повинна 
мати вплив на своїх підлеглих і колег, бути не просто 
наставником, а прикладом для наслідування. Не менш 
важливими є його кваліфікація та досвід, бо, купивши 
диплом чи посаду, ти не станеш добрим очільником. 
Байдужість і несерйозність — точно не ті риси, що ха-
рактеризують хорошого керівника.

Марія Кузьміч, студентка четвертого курсу Інституту енергетики та систем 
керування:

„Він має любити свою справу“
Гадаю, що передусім людина має бути зацікавлена у покращенні освітньої програ-
ми, бути в курсі сучасних тенденцій і знати, у якому напрямку та як має розвиватися 
освіта. Керівник освітньої установи має запозичувати закордонний досвід і навчальні 
інструменти, які покращили б нашу систему. Найважливіше, щоб людина була захоплена 
цією справою та любила те, що робить. Очільник не має бути агресивний, а, навпаки, відкритий — щоб до 
тієї людини завжди можна було звернутися за допомогою.

Йосиф Ситник, завідувач кафедри менеджменту персоналу та 
адміністрування (ІНЕМ):

„Сучасний керівник — не „кабінетний“
Сучасний керівник мислить системно, дивиться у майбутнє, добре розуміє людську 

психологію та мотивацію. Він переживає всі процеси, що відбуваються в організації 
— емоційно, інтелектуально, творчо, матеріально, духовно. Сучасний менеджер дбає 

не лише про свій розвиток, а й про розвиток галузі, у якій він працює, і про розвиток 
економіки України загалом. Табу для керівника — замкнутість, тим паче у науковій уста-

нові. Обмін думками, емоціями може наштовхнути підлеглих на нове відкриття, стрімкий розвиток, новий 
інтелектуальний продукт. Сучасний керівник — не „кабінетний“. Доброчесність, справедливість, порядність, 
відповідальність, сповідування правильних цінностей, людиноцентрична стратегія керування, вміння працю-
вати у команді — запорука успіху.

Опитувала Анастасія СТЕПАНЯК (МОЗГОВА) 
Продовження теми — на 7 с.

Андрій Стасів 
студент першого 

курсу Інституту 
комп’ютерних 
технологій, 
автоматики та 
метрології:

„Чесний  
та об’єктивний“

Керівник має бути чесний та не мати жодного 
стосунку до корупції. Він мусить бути лідером 
і оцінювати своїх працівників за їхньою робо-
тою, а не за зовнішнім виглядом чи власними 
упередженнями. Вважаю неправильним, коли 
очільники мають своїх улюбленців, по-різному 
ставляться до підлеглих — вони зобов’язані бути 
об’єктивні.

ЯКИЙ МАЄ БУТИ КЕРІВНИК В ОСВІТНЬОМУ 
ЗАКЛАДІ?
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NOTA BENE!

УСІ МОЖЛИВОСТІ — НА ДОЛОНІ

Відділ міжнародної освіти Львівської політехніки організував 
День програм Європейського союзу „International & Erasmus 
Day“.

З цієї нагоди 5 червня 
в університеті відбулася 
низка семінарів, на яких 
представили 11 міжна-
родних програм. Захід 
відвідали студенти, ас-
піранти та науково-пе-
дагогічні представники 
нашого університету.

— На минулій Вче-
ній раді ми затвердили 
новий план розвитку 
Львівської політехніки 
на наступні сім років. 
У цій стратегії в нас є 
дуже амбітна мета — 
стати університетом 
№ 1 в Україні за учас-
тю в міжнародних про-

ектах. Тож ми активно 
стимулюємо роботу, що 
стосується міжнародної 
співпраці, аплікування 
на міжнародні ґранти, 
можливості академіч-
ної мобільності, запро-
шення до нас іноземців. 
Міжнародна академічна 
мобільність — це засіб, 
що дозволяє розвинути 
власні можливості, ком-
петенції, здібності, по-
бачити світ і здійснити 
промоцію України тощо, 
— коментує подію про-
ректор Олег Матвійків.

За словами Олега 
Михайловича, захід ор-

ганізували у передкані-
кулярний період, оскіль-
ки всі представлені про-
грами розпочинаються 
з нового навчального 
року, тож студентам по-
трібно достатньо часу, 
щоб підготуватися. 

— Ми запросили ба-
гато представників, аби 
кожен міг знайти свою 
програму-родзинку. Ми 
прагнемо вивести ака-
демічну мобільність у 
нашому університеті на 
рівень 20%, тобто 20% 
політехніків мають взя-
ти участь у різних між-
народних програмах, 
проектах тощо, — каже 
ініціаторка та органі-
заторка Дня, керівни-
ця Відділу міжнародної 
освіти Наталія Гоц.

Участь у заході взяли 
такі міжнародні програ-
ми: DAAD (Німеччина), 
Fulbright (США), OeAD 
(Австрія), Melvana (Ту-
реччина), Leopolis for 
future (Польща), програ-
ми уряду Франції, NAWA 
(Польща), Erasmus+KA1, 
E r a s m u s + K A 2 , 

Erasmus+Jean Monnnet, 
Erasmus+Youth (ЄС). 
Координатори презен-
тованих проектів по-
ділилися докладною 
інформацію про свої 
організації, розповіли 
політехнікам про особ - 
ливості навчання у  
країнах, що вони пред-
ставляють, порадили, 
як правильно оформити 
та подати документи на 
участь, розкрили секре-
ти досягнення успішно-
го результату тощо. Ок-
рім цього, кожен охочий 
міг поспілкуватися з 
представниками осо-
бисто.

Хорошим мотива-
ційним прикладом для 

НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ ЗНОВУ ПОВЕРТАЄТЬСЯ 
ДО ПОЛІТЕХНІКИ

Кафедра зварювального виробництва, діагностики та 
відновлення металоконструкцій Інституту інженерної 
механіки та транспорту з нового навчального року 
набиратиме абітурієнтів на нову спеціальність 
„Нафтогазова інженерія та технології“.

Тут сподіваються, що з її вве-
денням збільшиться кількість абі-
турієнтів, які захочуть навчатися в 

інституті, адже не секрет, що ме-
ханічну інженерію обирає нині не 
надто багато абітурієнтів. 

— Створення цієї спеціальності 
— спільна ініціатива директора ін-
ституту Олексія Ланця, завідувачки 
кафедри Ганни Похмурської та моя, 
— говорить її заступник, доцент 
Андрій Дзюбик. — Можна сказати, 
що відновлюємо історичну спра-
ведливість, бо у шістдесятих роках 
минулого століття вона у Львівській 
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СТУДІЇ

ТРАВЕНЬ — МІСЯЦЬ УСПІХУ ДЛЯ ІНПП

В останній місяць весни студенти Інституту права та 
психології продемонстрували свої знання в Києві та 
Одесі. Маємо чим пишатися.

До столиці політехніки вируши-
ли на Всеукраїнську олімпіаду з 
міжнародного права. Участь у цьо-
му науковому заході вже традицій-
на для ІНПП-вців. Цьогоріч конкурс 
відбувався 15–16 травня в універ-
ситеті економіки та права „КРОК“. 
Змагалося 60 учасників, серед 
яких троє політехніків — Анаста-
сія Шпак, Ірина Перів та Оксана 
Червінська, усі вони навчаються 
на третьому курсі. Готували наших 
учасниць до олімпіади доцентки 
кафедри конституційного та між-

народного права Марія Бліхар та 
Мирослава Сірант. Зі студентками 
до Києва поїхала асистентка ка-
федри КМП Майя Пивовар.

Анастасія Шпак виборола дру-
ге призове місце, її нагородили 
дипломом II ступеня та сертифіка-
том на юридичну практику у На-
ціональній службі посередництва 
та примирення, що в Києві. Інші 
учасниці Всеукраїнської олімпіа-
ди отримали призові сертифікати.

А 18 травня наші майбутні 
юристи та правники другого й 

третього курсів під керівництвом 
доцентки кафедри КМП Олени 
Ромців узяли участь у XI Все-
українському брейн-ринзі „Знавці 
Конституції“ на кубок президен-
та Національного університету 
„Одеська юридична академія“.

Тема змагання — „Консти-
туція України: минуле, сучасне, 
майбутнє“, тож учасники мали 
засвідчити, що вони знають про 
історію розроблення та ухва-
лення нашої Конституції, про її 
зміст та зміни, яких вона зазнала 
впродовж двадцяти трьох років. 
Суперниками політехніків стали 
студенти з дев’яти університетів 
зі всієї України. До Львова ІНПП-
вці привезли почесну грамоту за 
друге місце та призовий кубок 
президента НУ „ОЮА“.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)

студентів стала пред-
ставниця Австрійської 
служби обмінів OeAD 
Олеся Гусак. Дівчина ще 
навчається, однак, з ог-
ляду на активну участь 
у різних стипендійних 
програмах, її взяли 
працювати до згаданої 
організації. Студент-

ка поділилася власним 
досвідом із колегами і 
дала кілька порад.

— Фраза „я хочу 
навчатися в Австрії“ є 
дуже загальна, з такою 
метою вам буде склад-
но знайти програму. Ви 
повинні чітко розуміти, 
де хочете навчатися, 
що хочете вивчати та 
як ви будете це роби-

ти, тому під час пошу-
ку стипендії важливо 
знайти університет, що 
спеціалізується на ва-
шому фаху. Другий мо-
мент: коли ви заходите 
на сайт організації з 
метою пошуку програ-
ми, дуже часто там усе 
незрозуміло, тому мож-
на розгубитися. Буває, 
що в переліку необхід-

них документів трапля-
ються невідомі назви, 
апліканти не знають, як  
виглядає документ, що 
з цим робити. Чому ор-
ганізатори так роблять? 
Насправді це вже пер-
ший відбір, бо поло-
вина студентів, нічого 
не зрозумівши, покине 
сайт, ще частина не 
зрозуміє, як оформлю-

УСІ МОЖЛИВОСТІ — НА ДОЛОНІ
m Закінчення. Початок на 3 с.
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СТУДІЇ

КРОК ДО ЗБЛИЖЕННЯ АРХІТЕКТУРНИХ ШКІЛ

На кафедрі містобудування Інституту архітектури відкрили 
виставку Eternity and Moment („Вічність і Мить: 100 років 
польської архітектури“) за участю генерального консула 
Польщі у Львові Рафала Вольскі, а також професорів 
архітектури Краківської політехніки — Казимира Бутольського 
та Богуслава Подхалянського. У заході взяв участь проректор 
Олег Матвійків, а також очільниця Центру міжнародної освіти 
Наталя Гоц. Виставку оглянув ректор університету Юрій 
Бобало. 

На виставковому 
стенді зображено робо-
ти найкращих польських 
архітекторів періоду 
1918–1939 років, коли 
вони вдало зреалізову-
вали свої амбітні плани 
— проектували будівлі 
модерністичної архі-

тектури, де переважала 
урбаністика. Це будівлі 
Варшави (Міністерство 
МЗС Польщі та Нацбан-
ку), Вісли (резиденція 
президента Речі Поспо-
литої), Ґдині (урбаніс-
тична концепція), Ста-
льової Волі (архітектура 

й урбаністика), Кракова 
(Ягеллонська бібліотека) 
та інші. Серед них — і 
споруди Львова. 

Ця виставка побувала 
в багатьох країнах світу, 
а тепер примандрувала 
до Львівської політехні-
ки, де діє сильна архітек-

турна школа. Польські 
професори — Казимир 
Бутольський і Богуслав 
Подхалянський — після 
відкриття виставки про-
читали нашим студентам 
лекції: „Вплив львівської 
архітектурної школи на 
архітектуру Бейрута, 
Ґдині, Катовіц, Вроцлава 
та Закопаного на при-
кладі творів Збігнева 
Купця та Кароля Шайє-
ра“ і „Нова Гута: модер-
нізм чи соцреалізм“. 

Рафал Вольскі за-
уважив, що тематика 
виставки йому доволі 
близька, адже його бать-
ко був архітектором, ви-
пускником Варшавської 
політехніки. Такі захо-
ди — це ще один крок 
співпраці архітекторів 
Львівської політехніки з 
архітектурними школами 
Польщі. 

Ірина МАРТИН

вати документи та теж 
залишить цю справу. 
Тому завжди потрібно 
розбиратися, читати та 
запитувати — у бюро 
вам підкажуть, що ро-
бити, допоможуть з 
перекладом, пояснять, 
покажуть зразки. Го-
ловне — бажання, — 
наголошує Олеся Гусак.

Приємним бонусом 
для відвідувачів стала 
лотерея від Erasmus+: 
по завершенню кожної 
презентації, шляхом 
жеребкування, органі-
затори обирали пере-
можця, який отримував 
органайзер.

Анастасія СТЕПАНЯК 
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СТУДІЇ

МЕНЕДЖЕР ХХІ СТОЛІТТЯ — ЯКИЙ ВІН? 
ПОЛІТЕХНІКИ З’ЯСУВАЛИ

В Інституті економіки і 
менеджменту відбувся 
н ау ко в и й  се м і н а р 
у форматі круглого 
столу „Менеджмент 
персоналу ХХІ століття: 
нові сенси“.

Організувала захід кафедра 
менеджменту персоналу та ад-
міністрування 6 червня, модеру-
вав — завідувач кафедри Йосиф 
Ситник.

— Менеджмент — наука, що 
є символом людського розвитку, 
він існуватиме доти, доки буде 
людство. Нині ми переживаємо 
нову хвилю його розвитку, при-
кладом цього є велика кількість 
охочих навчатися на цій спеці-
альності. Якщо 5–7 років тому про 
менеджмент персоналу майже ні-
хто не знав, вважаючи його друго-
рядним явищем, то нині ситуація 

кардинально змінилася. Напри-
клад, у ІТ-галузі, яка веде нашу 
економіку, нині потрібні фахівці з 
менеджменту — керувати персо-
налом і проектами, забезпечувати 
діяльність підприємства, шляхом 
підбору кадрів. Менеджери пер-
соналу потрібні всюди, зокрема, 
в аграрному секторі й металургій-
ній промисловості, які посідають 
найвищі позиції за показником 
відрахування коштів у державний 
бюджет. Ця конференція відіграє 
важливу роль у покращенні й роз-
витку менеджменту персоналу та 

забезпечить його дальше функці-
онування, — зазначив директор 
ІНЕМ Олег Кузьмін.

На актуальності менеджменту 
управління на суспільному рівні 
наголосила професорка кафедри 
менеджменту економічного фа-
культету ЛНУ імені Івана Фран-
ка Наталія Жигайло, пояснив-

ши це тим, що 
нещодавно ми 
обрали ново-
го президента, 
невдовзі виші 
Львова обира-
тимуть нових 
ректорів, а на 
Україну чека-
ють вибори до 
Верховної і міс-
цевих рад. 

За словами 
професорки ка-
федри МПА Га-
лини Захарчин, 

світ переходить від трактування 
людини як індустріальної частини 
й окремого ресурсу до розумін-
ня її як важливої цінності. Тобто 
тепер йдеться не лише про заро-
бітну плату та потребу фізичного 
відновлення працівника — керів-
никові необхідно відновити цін-
ність підлеглого, шляхом інвес-
тиції у його розвиток.

— Нині в ідеологію менедж-
менту персоналу ми закладаємо 
людину як цінність, а не ресурс. 
Відбувається перехід від жорсткої 
ієрархії до утворення структур, що 

є індивідуальним середовищем 
— змінюється система стосунків: 
тепер вони не суб’єкт-об’єктні, а 
суб’єкт-суб’єктні, тобто на змі-
ну одноосібним управлінським 
рішенням приходять командні. У 
такий спосіб формується парти-
сипативне управління. Разом з 
ідеологію менеджменту зміню-
ються і його механізми, інстру-
менти, функції, методи, стратегії 
і тактики управління, — каже пані 
Захарчин.

Окрім науковців, участь у 
круглому столі взяли представ-
ники підприємницького і соціаль-
ного секторів: Центру Підтримки 
Бізнесу „НюБізнес“, Західноукра-
їнського офісу Європейської Біз-
нес Асоціації, ТзОВ „ВАЛ-МАР“, 
HR-Кав’ярні, рієлтерської компанії 
„Золота Арка“, банку Kredobank, 
ЛКП „Львівелектротранс“, Львів-
ського міського центру зайня-
тості, „Молодіжної школи лідер-
ства“.

— Ми, науковці, хотіли б по-
чути прикладне середовище — 
практиків, осіб, задіяних у проек-
тах менеджменту персоналу, які 
мають досвід керування людьми. 
Основною метою нашого заходу 
є трансформація сучасної про-
блематики на ринку HR-послуг у 
наукові розробки з метою форму-
вання єдиного ланцюга: освіта‒
наука‒виробництво, — коментує 
захід Йосиф Ситник.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)
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МИСТЕЦТВО БУТИ КЕРІВНИКОМ

Чому одних осіб переобирають на керівні посади, а інші 
навіть не можуть допрацювати визначений термін? 
Відповідь знає завідувач кафедри менеджменту 
персоналу та управління Йосиф Ситник, котрий не 
лише сам є керівником, а й навчає цього „ремесла“ 
інших. Ми виділили декілька основних рис хорошого 
сучасного очільника.

Має правильні світогляд-
но-ціннісні орієнтири. У кож-
ного керівника є певна „база“, 
на якій його виховували, на якій 
сформувалися його світогляд та 
цінності. Філософія життя очіль-
ника, його поведінка, ставлення 
до сім'ї та людей загалом завжди 
накладаються на ту організацію, 
якою він покликаний керу-
вати. 

Застосовує людино-
центричний підхід до ке-
рування. У сучасному світі 
великого значення набуває 
інтелектуальний та емоцій-
ний капітал. Це зобов’язує 
керівника не вичавлювати 
з підлеглого результат, а 
створювати умови для його 
досягнення. За такого ке-
рівництва людина не з при-
мусу, а своїми силами, здіб-
ностями та бажанням дося-
гає поставлених перед нею 
цілей. Існують організації, де є 
багато талановитих працівників, 
але вони не можуть розкритися. 
Причиною є невідповідний мі-
кроклімат у команді: наприклад, 
працівникові дають безліч різних 
завдань та змушують звітувати 
по кожному, навіть найдрібнішо-
му, аргументуючи це тим, що він 
отримує за це зарплату. Дикта-
тура, страх, постійна потреба та 
вимога випрошувати відповідні 
умови праці, погоджувати й зві-
тувати про роботу, приниження з 
боку керівництва змушують пра-
цівника почуватися демотивова-
ним. Він стає кимось на зразок 
піддослідного кроля. 

Гідний і шанобливий. Гідна 
поведінка і пошана до кожного 
підлеглого та до будь-якої праці 
на підприємстві лише посилює 
позицію керівника. Тоді праців-
ники розуміють, що очільник є 

їхньою опорою, а вони — його 
основою. Адже велика організа-
ція складається з кожної частин-
ки роботи, а без допомоги своїх 
підлеглих жоден керівник не до-
сягне результату.

Комунікабельний. Замкне-
ний керівник — це замкнене 
середовище. Спілкування дуже 

важливе, особливо, коли воно 
горизонтальне, а не вертикаль-
не. Сучасний керівник — це не 
кабінетний керівник. Навпаки, 
він відчиняє двері свого кабіне-
ту, спілкується з колективом, п’є 
каву чи обідає зі своїми праців-
никами. Він має обмінюватися 
з ними думками, обговорювати 
різні події — виробничого, куль-
турного, суспільного, політич-
ного процесів тощо. Відкритість 
керівника дозволяє забезпечити 
гармонію у колективі. 

Формує командний дух шля-
хом сповідування однакових цін-
ностей, підтримки, взаємодопо-
моги, святкувань днів народжень 
тощо. Сучасний керівник живе 
спільно з організацією та пере-
живає всі процеси, що відбува-
ються у ній — емоційно, інтелек-
туально, творчо, матеріально, 
духовно. Коли між керівником і 

підлеглими є велика прірва, ска-
жімо, удесятеро більші зарплати, 
пільгові умови тощо, це демоти-
вує колектив. Він перестає пова-
жати такого очільника, не шанує 
його, не бачить у ньому лідера та 
може навіть робити „на зло“, від 
чого страждає робота. Довіра до 
керівника породжує взаємодію 
та взаємодопомогу, підсилює й 
надихає колектив.

Хороший психолог. Якщо у 
колективі є проблеми, добрий 
керівник намагається розв’яза-
ти їх, стимулюючи працівників 
до розмови, обміну думками та 
варіантами розв’язання цих про-
блем. 

Дбайливий. Керівник має 
дбати про фінансове і матері-

альне забезпечення, адже 
самого ентузіазму праців-
ників — замало. Не завж-
ди це просто, не завжди ці 
ресурси є доступні, але по-
трібно докладати зусиль, бо 
чимало хороших і вартісних 
ідей так і залишаються не-
втілені через нестачу мате-
ріального чи кадрового ре-
сурсів. Добробут керівника 
і компанії мають паралельно 
зростати з добробутом пра-
цівників. Окрім цього, хо-
роший менеджер дбає про 
розвиток галузі, у якій він 

працює, та економіки України.
Відповідальний. Керівник 

має не лише особисту відпо-
відальність, а й за своїх пра-
цівників та колектив загалом. 
І, найважливіше, він має де-
монструвати це. Якщо керівник 
уникатиме відповідальності, так 
само робитимуть і працівники. 
Якщо є командна відповідаль-
ність — є довіра, спільні цінності. 
Такі колективи спроможні якісно 
реалізувати багато хороших і ці-
кавих проектів.

І наостанок: керівник — об-
личчя колективу. Саме за його 
особою суспільство оцінювати-
ме всю команду. Якщо менеджер 
задає правильний тон, то навіть 
найгіршу організацію можна ви-
вести на добрий шлях.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)
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політехніці була. Процес ліцензу-
вання спеціальності розпочали ще 
2017 року. Торік отримали від МОН 
України ліцензію на підготовку 
фахівців спеціальності „Нафтога-
зова інженерія та технології“. Тож 
з нового навчального року 
набиратимемо абітурієнтів. 

Кафедра має великий 
науковий та практичний 
досвід з напряму трубопро-
відного транспорту: вико-
нали багато договорів, спів-
працюють з магістральними 
трубопроводами, підготува-
ли чимало наукових кадрів 
з цього фаху тощо. Нині, 
правда, ця співпраця дещо 
зменшилася, проте тут спо-
діваються на її пожвавлен-
ня. Навіть погода на їхньому 
боці: нинішні часті дощі при-
зводять до зсувних процесів 
у гірських районах, що нега-
тивно впливає на експлуату-
вання нафто- і газопроводів, 
тож підготовка потрібних 
фахівців дуже на часі. 

— Ми зрозуміли, що ма-
ємо дбати не лише про наукові 
кадри, а й кадри для виробни-
цтва, — продовжує мій співроз-
мовник. — Саме тому активно 
використовуємо профорієнтацій-
ну роботу серед випускників се-
редніх шкіл районів Львівщини. 
Нині, готуючись до впровадження 
нової спеціальності, розмовляємо 
зі школярами та їхніми батьками. 
Так, спочатку зустрілися з учнями 
восени 2017 року у школах Бро-
дівського, Самбірського, Дрого-
бицького, Сколівського районів, 
Яворова, Стрия і Червонограда, 
тобто там, де поблизу розташо-
вані магістральні нафтопроводи. 
Другий етап розпочали у січні-лю-
тому цьогоріч. Здійснюємо профо-
рієнтаційну роботу зі школярами у 
день ЗНО. Тобто спочатку розмов-
ляємо з батьками, а після ЗНО — зі 
школярами. До мобільних кафед-
ральних груп долучаємо студен-
тів-старшокурсників. Інформацію 
про нову спеціальність поширю-
ємо через фейсбук та інстаграм, 

допомагають нам у цьому наші 
випускники. Тобто у своїй роботі 
активно використовуємо інтер-
нет-рекламу. 

Очільниця кафедри Ганна По-
хмурська сподівається, що шко-
лярі оберуть нову спеціальність, 
адже вона, окрім того, що цікава, 

сприяє дальшому працевлашту-
ванню на теренах України. І тут 
йдеться не тільки про видобуток в 
Україні нафти й газу (цих спеціа-
лістів готують й інші виші). 

— Ми вирішили готувати спе-
ціалістів, які діагностуватимуть та 
ремонтуватимуть  трубопроводи, 
тобто стежитимуть за їх експлуа-
туванням, — каже Ганна Похмур-
ська. — Не розумію, чому батьки 
та їхні діти упереджено ставляться 
до металомістких професій? Хочу 
відзначити, що нині майже всі 
процеси практично механізовано, 
а інженер-механік — це класичний 
інженер за освітою та роботою, 
можна сказати — технічна еліта 
інженерного класу. Такі фахівці 
потрібні абсолютно всюди. За-
охочую абітурієнтів обирати наш 
інститут, адже маємо дуже багато 
спеціальностей, готуємо фахівців 
широкого профілю. Зорієнтовані 
на відкриття нових спеціалізацій. 
Розраховуємо на тих випускників 
середніх шкіл, які в майбутньому 

будуть багаті на різні ініціативи, 
братимуть активну участь у під-
готовці стартапів, не боятимуться 
відкривати свою справу, складати 
бізнес-плани, знаходити партнерів 
й організовувати приватне підпри-
ємство чи своє виробництво. Без 
середнього класу в нас нема май-

бутнього, а майбутнє мають 
творити молоді люди. 

Абітурієнтам варто при-
слухатися до слів моїх спів-
розмовників, адже інженерні 
спеціальності всюди дуже ці-
нують. В інституті і на кафед-
рі працюють висококласні 
викладачі, є всі умови для 
професійного зростання в 
університеті й за кордоном, 
адже тут співпрацюють із різ-
ними закордонними вишами. 
Студенти отримують подвійні 
дипломи, а відтак і підготовку 
високого європейського рів-
ня. Варто лише вірити у свої 
можливості, бути відкритим 
до навчання, активним й ці-
кавим до пізнання нового. 
На кафедрі планують укласти 
угоди про співпрацю з інши-
ми українськими вишами, де 

є великі підприємства. Починати-
муть із коротких практик, запро-
шуватимуть до себе студентів зі 
сходу України та навпаки. Мріють 
про той час, коли навчатиметься в 
них більше дівчат, бо нині перева-
жають хлопці. Дуже сподіваються, 
що дуальна освіта, яку ініціює МОН 
України, знадобиться тим, хто ви-
вчає технічні професії: студенти 
матимуть змогу паралельно пра-
цювати й навчатися.

Вступникам важливо звернути 
увагу й на такий факт: якщо раніше 
викладачі думали, куди прилашту-
вати своїх випускників на роботу, 
то тепер торгуються: а що ті мо-
жуть запропонувати кафедрі вза-
мін. Нині замовлень на вихованців 
кафедри дуже багато, а ось випуск - 
ників обмаль. Тому, обравши ін-
женерну спеціальність, ви гаран-
товано матимете стовідсоткову 
впевненість у добре оплачуваному 
майбутньому. 

Катерина ГРЕЧИН

НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ ЗНОВУ ПОВЕРТАЄТЬСЯ 
ДО ПОЛІТЕХНІКИ
m Закінчення. Початок на 3 с.
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КОЛИ ВОЛОНТЕРСТВО — БІЛЬШЕ, НІЖ ПРАЦЯ

Американець Гленн Андерсон понад два 
роки працює у Львівській політехніці як 
волонтер Корпусу миру. За цей час він 
полюбив Україну, особливо Львів. Гленн 
носить вишиванки, на шиї — тризуб, а на 
його торбі — напис: „Коли, як не зараз? Хто, 
як не ми?“. За цей час Гленн так полюбив 
Україну, що не впевнений, чи захоче 
після завершення терміну волонтерення 
повертатися до рідного Орландо. 

Знайомство з 
Україною

Гленн — надзвичайно позитив-
на і відкрита людина. Це помітно з 
перших секунд спілкування з ним. 
Під час розмови він деякі слова 
говорить українською та розуміє 
окремі мої фрази. Любить їздити в 
Карпати, де теж запам’ятовує сло-
ва місцевого діалекту. Коли випала 
нагода орендувати бандуру — охоче 
вчився на ній грати. Пан Андерсон 
полюбив Україну серцем. Полюбив 
її культуру, звичаї, людей.

Вперше приїхав до України 20 ро-
ків тому, з батьками, які були релі-
гійними місіонерами та засновували 
дитячий притулок у Сумах. Коли під 
час волонтерства в Україні від Кор-
пусу миру  знову прибув до цього 
міста, то зауважив, що воно стало 
більш патріотичним, зрештою, як і 
вся Україна, тимчасом як на початку 
становлення незалежності українці 
намагалися з’ясувати, хто вони є. За 
ці два з половиною роки Гленн побу-
вав у Києві, Чернігові, Мукачевому, 
Одесі, Вінниці, Івано-Франківську. І 
всюди спостерігає гордість людей 
за те, що вони українці. 

У Львівській 
політехніці

Коли Гленну, вчителеві історії з 
майже 30-річним стажем, випала 
нагода як представникові Корпусу 
миру поїхати до України, він охоче 
погодився. Пригадує, прибув сюди 
21 вересня 2016 року. Це був День 
миру в Україні, сприятливий, щоб 
розпочати тут працю. Перші два 
місяці — стажування у Чернігові. А 
далі — розподіл 75-ти волонтерів по 
різних освітніх закладах, установах, 
громадських спільнотах, неурядових 

організаціях, аби організовувати там 
заняття з англійської мови. Найбіль-
ше всі хотіли потрапити до Львова, 
тому мій співрозмовник вважає, що 
йому пощастило. 

У Львівській політехніці його ді-
яльність розмаїта. До прикладу, у 
парі з викладачем англійської ор-
ганізовує і проводить заняття для 
студентів. Також він працює у трьох 
англійських клубах — для студентів, 
викладачів, інших працівників. Гленн 
жартома каже: „Моя робота — го-
ворити. Люди люблять мене за те, 
що говорю“. Торік організував два 
англійські клуби для школярів. Цього 
року ще з одним волонтером почав 
тренінги для викладачів інших уні-
верситетів. Організовує для викла-
дачів та їхніх дітей англійськомовні 
літні та зимові школи у таборі „Полі-
технік-4“ у Зозулях. Інші волонтери 
йому допомагають. 

Які маєте враження від студентів 
Політехніки?

— Українські студенти дуже милі, 
добрі, відкриті, цінують, що ти з ними 
займаєшся. Вони люблять свої роди-
ни, прив’язані до них. А ще — не хочу 
ображати американських студентів, 
бо люблю їх, — але їх, порівняно з ва-
шими, важче здивувати. 

Гленн проживає неподалік Полі-
техніки. Але перші шість місяців, за 
умовами свого волонтерства, жив у 
багатодітній сім’ї. На той час там було 
шестеро дітей, нині — семеро. Глен-
нові було з ними комфортно, адже 
дуже любить дітей. Він так здружився 
з ними, що досі відвідує їх щонеділі, 
зустрічає з ними всі свята, ходить на 
дні народження та урочисті причас-
тя їхніх дітей, їздить з ними у село та 
навіть допомагає копати картоплю. 

У вільний час пан Андерсон хо-
дить на концерти, у театри, кіно. 

Може зробити пода-
рунок усім колегам ка-
федри — купити квитки 
до театру. І не пропу-
скає жодної прем’єри 
українського кіно. А 
одне з його улюбле-
них занять на дозвіллі 
— взяти до рук мапи 
Львова і мандрува-
ти цікавими місцями. 
Особливо його надихає 
Шевченківський гай 
(вважає, що там гарно 

було б організовувати українське 
весілля), Личаківський цвинтар (там 
дуже тихо і спокійно). Тому коли 
хтось із його американських друзів 
приїздить до Львова — веде їх туди. 
Ну а львівський транспорт вважає 
викликом усім мешканцям.

Він хотів би, щоб українці були 
більше впевнені в тому, що можуть 
щось змінити, щоб їхня філософія 
була, як його кредо: „Хто, як не ми?“. 

Львів як друга 
домівка

Після двох років волонтери Кор-
пусу миру можуть продовжити свою 
працю в Україні ще на півроку чи на 
рік. Гленн продовжив максимально 
— на рік. Каже, що більшість його 
колег зробили так само. Це найбіль-
ша кількість волонтерів, які за весь 
час діяльності Корпусу миру захо-
тіли залишитися в Україні. Гленн 
у Львові почувається комфортно. 
Навіть коли за цей час на коротко 
їздив до Польщі чи до Америки, то 
сумував, як каже, за своєю другою 
домівкою. 

Кафедра іноземних мов теж ста-
ла для Гленна родиною. До дня на-
родження колеги підготували йому 
альбом з фотографіями всіх яскра-
вих митей перебування волонтера в 
Україні. У вітальному слові завіду-
вачка кафедри Наталія Мукан на-
писала: „…наше життя — це потяг, 
який мчить від станції до станції, на 
кожній з яких заходять та виходять 
пасажири. Деяких з них ми навіть не 
помічаємо, інші ж заходять до купе і 
наповнюють наше життя новими по-
мислами й почуттями, новим досві-
дом і роздумами. І я думаю, що цей 
другий варіант про тебе, Гленне“. 

Ірина МАРТИН
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СУСПІЛЬСТВО

ЯПОНІЯ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ

У бібліотеці Національного університету „Львівська 
політехніка“ відбувся концерт „Японія — традиції та 
сучасність“. 

Розпочалось дійство з пода-
рунків, які гості з Японії підготу-
вали для всіх присутніх на знак 
подяки за бажання зануритись у 
світ японської культури. 

У першій частині концерту 
представили традиційні японські 
танці „Ніхон буйо“, школи „Сіга-
яма Рюу“. Прелюдією до танців 
була мелодія на гітарі від Кувата 
Морійосі. Приємно вразило при-
сутніх те, що пан Морійосі висту-
пив у вишиванці, яку придбав піс-
ля відвідин виставки „ХειροΣοφια 
української вишивки“.

Для кращого сприйняття Ігор 
Зорій розповів про традиційний 
японський танець „Ніхон буйо“ 
(яп. 日本 舞 踊). Поняття „буйо“ 
об’єднує два жанри танцю: танці 
(яп. 踊り), що виросли зі сценіч-
них вистав Кабукі, та танці (яп. 
舞), що з’явилися з уявлень Но, 
останні виконували у закритих 
приміщеннях. У „Ніхон буйо“ ви-
користовується техніка „дзе-ха-
кю“ (яп. 序 破 急) — це тради-
ційна японська модель побудови 
послідовності дій, що застосо-
вується у бойових мистецтвах, 
японському театрі (Кабукі, Но, 
Дзьорурі), японській чайній цере-
монії. Техніка „Дзе-ха-кю“ танців 
означає повільний вступ, покли-

каний створити атмосферу роз-
витку дій, кульмінацій та стрімке 
їх завершення. Частини не по-
винні бути рівними за 
тривалістю: зазвичай 
„кю“ — найкоротша, 
а „ха“ — найдовша.

Присутнім танець 
представили відомі 
японські танцівни-
ці Сігаяма Цідзуя та 
Імагава Аяко. Ціка-
во, що традиційний 
японський танець — 
не просто вміння во-
лодіти своїм тілом, а 
маленька історія, яку 
оповідають за допо-
могою символічних 
рухів та використання 
додаткових предме-
тів, наприклад, віяла. 
До слова, воно в Японії — символ 
щастя, а у танці використовуєть-
ся для вияву радості та задово-
лення від життя.

Наступну техніку танців пре-
зентувала Сігаяма Вахоо, по-
чесна викладачка традиційних 
японських танців у школі Сігаяма 
Рюу. Її танець допоміг на мить пе-
ренестися до Японії, відчути весь 
колорит країни, а себе відчути 
частинкою японської культури.

Друга половина концерту роз-
важала глядачів грою непере-
вершеного Кувата Морійосі, який 
представив відомий хіт японсько-
го рок-гурту „Endless Love“. Ме-
лодія серця не залишила публіку 
байдужою, ліричність пісні викли-
кала у гостей світле зворушення.

На завершення концерту від-
бувся довгоочікува-
ний виступ відомої 
японської співачки 
Оно Акі. Вона вико-
нала декілька своїх 
хітів, проте найбіль-
шу увагу приверну-
ла пісня „Молитва за 
мир“. Оно Акі зізнала-
ся, що написала її під 
час подій 2014 року. 
Революція Гідності 
на Майдані вразила 
співачку, тож вона 
написала пісню, в яку 
вклала щиру молитву 
за мир в Україні. 

На біс, разом із 
викладачкою кафед-

ри іноземних мов Ольгою Літин-
ською, співачка виконала пісню 
„Сакура-Сакура“. Завершуючи, 
Оно Акі подякувала всім присут-
нім та мовила, що щиро закоха-
на в Україну, молиться за мир 
спільно з українцями. А також 
висловила сподівання, що україн-
сько-японська співпраця продов-
житься, а політехніки ще не раз 
організовуватимуть чудові заходи 
японської культури.

— Наше знайомство з Японією 
розпочалось 2017 року зі святку-
вання всеукраїнського року Япо-
нії циклом лекцій про японську 
писемність, гравюру та містич-
них істот. Також наші працівники 
вперше презентували відомий 
мультиплікаційний фільм „Відне-
сені привидами“ режисера Хаяо 
Міядзакі, — розповіла заступни-
ця директора НТБ Олена Харге-
лія. — Того ж року при бібліотеці 
створили Українсько-японський 
центр, який успішно розвиваєть-
ся за сприяння голови Японсько- 
української асоціації культурного 
обміну Оно Мотохіро. Керівник 
центру — Ігор Зорій.

Анастасія ЗАДОРОЖНА,  
студентка другого курсу ІНПП| С
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СУСПІЛЬСТВО

БУЛІНГ СЕРЕД СТУДЕНТІВ: МОВЧАТИ НЕ МОЖНА!

Останнім часом про це явище говорять здебільшого 
у школах. Однак виявляється, що й серед студентів 
воно доволі поширене — в університеті, а особливо 
у гуртожитській кімнаті, де живуть більше, ніж двоє 
осіб. Як цьому зарадити? Як має поводитися жертва? 
Про це розповідає психологиня, викладачка кафедри 
теоретичної та практичної психології Львівської 
політехніки Ірина Сняданко.

Як це відбувається?
Усе починається зі ситуатив-

них коаліцій, де двоє дружать 
проти однієї чи одного або чет-
веро та більше об’єднуються 
навколо сильнішого. І почина-
ються зверхні натяки, передраж-
нювання. Булінг — це фактично 
цькування. І часто цькують не 
лише ровесників чи молодших, 
а й старших від себе. Ображати 
можна і словесно, і фізично, хоча 
до останнього доходить зрідка. 
Булінг — це також залякування, 
погрози, ігнорування, бойкот 
спілкуванню, вимагання грошей, 
умисне пошкодження майна, 
приниження через есемески, об-
разливі коментарі у соцмережах. 
На другому місці — фізичне на-
силля, яке здебільшого здійсню-
ють за допомогою штовхання, 
ударів, пощипувань, підставлян-
ня підніжки, пошкодження майна 
тощо. На третьому — соціальне 
знущання, тобто ігнорування, 
ізоляція, уникнення спілкування, 
викреслення людини зі свого се-
редовища. Також тепер поширю-
ється кібергбулінг — приниження 
особи через соцмережі.

Як поводиться 
жертва?

Найпоширеніша причина бу-
лінгу — невміння домовлятися. 
Зрештою, і нападник, і жертва 
мають занижену самооцінку, 
але перші працюють на випере-
дження, таким чином захищаючи 
себе. А жертвою цькування є сту-
дент, який не вміє сказати „ні“. 
І нападник потроху заходить на 
його територію. Вибухи почина-
ються тоді, коли жертва вже не 
має місця ні у кімнаті, ні у туалеті, 
коли на неї чи на нього навішали 

купу обов’язків. Його виганяють 
з-за робочого столу, який сту-
денти зазвичай повинні ділити, 
з кімнати. І тоді жертва починає 
вибухати, розпалюються сварки, 
іноді доходить до бійки. 

При булінгу притаманні три 
типи спілкування: пасивне (коли 
жертва на все погоджується: „до-
бре-добре, я це зроблю“, агре-
сивне (обстоювання себе, щоб 
не подумали, що жертва слабка) 
та асертивне, яке ми вважаємо 
найбільш здоровим способом 
комунікації (у такому разі жер-
тва вміє сказати: „Ні, цього я не 
робитиму, мені це не подоба-
ється“, тобто обстоює свої межі, 
не допускаючи конфлікту. Однак 
проблема в тому, що жертва зде-
більшого не вміє домовлятися, не 
вміє сказати „ні“.

Ти маєш права
Цькування більш помітне в 

гуртожитку, ніж під час самого 
навчання, адже тут жертва від-
чуває потребу простору, свого 
приватного відмежування тощо. 
Студент, який став жертвою бу-
лінгу, мусить знати, що мовчати 
не є добре. Йому треба знайти 
однодумця, який його підтри-
має, і пам’ятати, що завжди може 
звернутися до куратора чи до 
коменданта гуртожитку. У моїй 
практиці було таке, що студент-
ка-жертва звернулася до комен-
дантки гуртожитку — і та відра-
зу ж розселила дівчат по різних 
кімнатах.

Студенти-жертви мають свої 
права. І ці права захищає керів-
ництво гуртожитку, інституту, 
куратор групи. А якби на рівні 
інституту не вдалося розв’язати 
проблему, то можна написати за-
яву до поліції.

Що загрожує тому, хто чинить 
булінг? У найгіршому випадку 
його можуть відрахувати з вишу, 
виселити з гуртожитку. А поза 
тим — розмовляють з ним, спіл-
куються з батьками тощо. 

Підводні рифи 
самозахисту

Проблема в тому, що жертва 
цькування — це людина, яка не 
дуже впевнена у собі. І коли більш 
сильний говорить їй принизли-
ві слова, занижує її самооцінку, 
то жертва ймовірно вважатиме: 
хтозна, може нападник має ра-
цію? Тобто спершу ця особа не 
може опиратися, а прислухаєть-
ся, робить те, про що її просять. 
Однак потім, коли сильніший ви-
магає щораз більше, то жертва 
починає розуміти, що щось не те, 
що кінця-краю не буде. Як у тако-
му разі поводитися?
 ѧ Не переходити у пасивну форму 
захисту. 

 ѧ Не мовчати.
Тож треба навчитися казати 

про проблему батькам чи тому з 
дорослих, кому довіряєш. Батьки 
ж не мають говорити: сам винен, 
сам розв’язуй свої проблеми, сиди 
тихо, не зважай, будь мудріший.

Жертві треба навчитися виро-
бляти свою асертивну поведінку: 
з першого дня казати „ні“, не до-
пускати нападника на свою психо-
логічну територію. У 80% випадків 
булінгу проблема тягнеться з ди-
тинства, від батьків, коли дитині 
казали: не маєш совісті, ти жор-
стокий, ти не думаєш про інших. І 
вона погоджується з цим, бо хоче 
бути хорошою, всім подобатися, 
не ображати. І цього ж очікує від 
кривдника. 

Натомість доречно надсила-
ти йому не „ти-повідомлення“, а 
„я-повідомлення“. Це профілак-
тична дія для обстоювання своїх 
меж. Надсилаючи „ти-повідом-
лення“, кажемо: ти поганий, не те 
робиш. Такі речі викликають агре-
сію. Натомість доречно казати: 
мені це не подобається, я не хочу 
цього робити, мене це ображає. У 
такому разі можемо знайти ком-
проміс без застосування агресії. 

Ірина МАРТИН
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ПРОСВІТА

13 червня 1988 року.  
 Мітинг провадить 

випускник Політехніки 
Ігор Мельник

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ
13 червня 1988 року 

у Львові на першому 
несанкціонованому 
мітингу було проголо-
шено створення Това-
риства рідної мови, яке 
на початку 1989 року 
було зареєстроване як 
Всеукраїнське товари-
ство української мови 
ім. Тараса Шевченка, і 
яке 1991 року поверну-
ло собі назву і функції 
довоєнної „Просвіти“.

НАШ КАЛЕНДАР
14 червня — Всесвітній день донора 
крові.
15 червня — День захисту літніх лю-
дей.
16 червня — Свята Трійця (Зелені свя-
та).
16 червня — День медичного праців-
ника.
20 червня — Всесвітній день біженців.
26 червня — Міжнародний день бо-
ротьби з наркоманією та незаконним 
обігом наркотиків.

Пам’ятні дати
13.06.1773 — народився Томас Юнґ, 
англійський фізик, один із творців 
хвильової теорії світла.
13.06.1831 — народився Джеймс 
Клерк Максвелл, англійський фізик, 
автор теорії електромагнітного 
поля.
13.06.1874 — народився Марко Че-
ремшина, український письменник, 
майстер короткої новели.
13.06.1988 — у Львові на першому 
несанкційованому мітингу започат-
ковано Товариство рідної мови (пі-
зніше — Всеукраїнське товариство 
„Просвіта“ ім. Т. Шевченка).
14.06.1736 — народився Шарль Оґ’юс-
тен Кулон, французький фізик і вій-
ськовий інженер.

14.06.1891 — народився полковник Єв-
ген Коновалець, організатор i провід-
ник ОУН.
14.06.1931 — помер історик, громад-
ський діяч, теоретик гетьманату В’я-
чеслав Липинський.
15.06.1941 — народився Іван Миколай-
чук, знаний український кіноактор, 
сценарист і режисер.
16.06.1848 — заснування освiтньо-лiте-
ратурного товариства „Галицько-Русь-
ка Матиця“.
17.06.1930 — народився Михайло Го-
ринь, український освітній діяч, літе-
ратурознавець, психолог, правозахис-
ник.
18.06.1651 — битва козацьких військ із 
польською шляхтою під Берестечком.
18.06.1928 — народився Сергій Плачин-
да, український письменник і громад-
ський діяч.
18.06.1939 — відкрили пам’ятник Тара-
сові Шевченку на його могилі в Каневі.
20.06.1895 — помер Михайло Драгома-
нов, український історик, етнограф i 
публіцист.
20.06.1988 — у Львові відбулася уста-
новча конференція Товариства укра-
їнської мови ім. Т. Шевченка.
21.06.1781 — народився Сімеон Дені 
Пуассон, французький математик і 
механік, автор праць із теоретичної 
механіки, математичного аналізу, ма-

тематичної фізики (відоме рівняння 
Пуассона). 
21.06.1897 — народився Юрій Кондра-
тюк, український піонер космонавти-
ки. Загинув як ополченець під Москвою  
1941 року. 
22.06.1941 — початок війни гітлерів-
ської Німеччини проти СРСР.
23.06.1870 — помер український пись-
менник i етнограф Амвросiй Метлин-
ський.
23.06.1891 — помер Вільгельм Едуард 
Вебер, німецький фізик, який спільно 
з К. Гаусом розробив систему електрич-
них і магнітних одиниць.
23.06.1917 — у Києві Центральна Рада 
видала I Універсал, який проголошував 
автономію України.
24.06.1894 — ухвалили рішення про 
відновлення Олiмпiйських ігор.
24.06.1914 — народився Мирослав-Іван 
Любачівський, Патріарх Української 
Греко-Католицької Церкви. 
25.06.1886 — народився історик, акаде-
мік Iван Крип’якевич.
25.06.1957 — помер український худож-
ник Осип Курилас.
26.06.1976 — помер український графік 
Василь Касiян.
26.06.1954 — під час повстання у біль-
шовицькому концтаборі в Кiнґiрi зни-
щено пiв тисячі українських жiнок-по-
лiтв’язнiв.
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

ПЛАНИ, БАЧЕННЯ ТА ІДЕЇ ОЧІЛЬНИКА 
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
ОЛЕКСАНДРА НИКОЛЯКА

Нещодавно у Львівській політехніці відбулися 
вибори голови колегії студентів. Молодь вирішила 
обрати досвідченого керівника, теперішнього 
студентського мера Олександра Николяка. Ми 
поспілкувалися з ним, щоб довідатися, як він 
бачить розвиток студентського самоврядування 
в нашому університеті та якого досвіду набув із 
дворічного керівництва на рівні міста.

— Передусім хочу подяку-
вати студентам за можливість 
удруге очолити студентське са-
моврядування у Львівській по-
літехніці, вперше мене обрали 
2016 року. Впродовж останніх 
двох років, коли студентство 
очолювала Анастасія Вакарчук, 
організовували багато класних 
проектів, їй вдалося згуртувати 
довкола себе багато активних 
людей. Тож однією зі своїх цілей 
на цей рік бачу акцент на нав-
чанні людей всередині нашого 
колективу та серед активістів, 
які є в інститутах. Планую ство-
рити комюніті для внутрішнього 
навчання людей з різних скілів: 
емоційного інтелекту, критич-
ного мислення, певних команд-
них навичок, оскільки побудова 
команди — це фундамент для 
сильного студентського само-
врядування, — каже студент-
ський лідер.

Разом із очільником студент-
ського самоврядування зміни-
лися й приблизно дві третини 
особового складу. Дехто з нових 
голів уже брав участь у заходах 
колегії, та все-таки більшість — 
без досвіду. 

— Ми завжди радіємо, коли 
приходять нові активісти, бо 
вони вносять свої ідеї, своє ба-
чення. Це — молоде покоління, 
яким по 17–18 років і від них є 
чого повчитися. Ми готові й до 
кардинальних змін. Окрім цього, 
наша робота доволі цікава ще й 
тим, що є нагода долучатися до 
заходів місцевого та загально-
державного рівня. Дуже багато 
теперішніх голів профбюро, які 

вже залишили посади, залучені 
до заходів на масштабнішому 
рівні — міському й загально-
державному. Зокрема до орга-
нізування молодіжних форумів, 
створення Молодіжного цен-
тру, який невдовзі почне діяти у 
Львові на вулиці Чайковського. 
Тобто в нас соціальний ліфт пра-
цює на всі 100%. І ми цим задо-
волені, — підкреслив Олександр 
Николяк.

До слова, Молодіжний центр 
матиме понад 350 кв. м,  там 
молодь, школярі, студенти змо-
жуть 24 години на добу безоп-
латно робити різні воркшопи, 
акції, навчання. Проектні мене-
джери, які працюватимуть там, 
організовуватимуть низку подій, 
орієнтованих на молодь.

Щодо свого дворічного мер-
ства, то Олександр каже, що 
щасливий, хоч трохи розчаро-
ваний. 

— Я щасливий, бо познайо-
мився з багатьма людьми, які 
мене навчили та стали моїми 
наставниками, навіть молодші 
від мене. Я й зараз у них про-
довжую вчитися. А розчаро-
ваний, бо ця робота потребує 
повної віддачі. Не завжди мені 
подобалися всі нюанси робо-
ти, увесь процес, але студенти 
дали ці обов’язки, тож ти мусиш 
це робити. Та, зрештою, доволі 
непогано минули тих два роки, 
— додав мій співрозмовник.

Олександр Николяк переко-
наний, що нині молодіжним лі-
дерам треба набиратися саме 
політичного досвіду. Але не та-
кого, щоб за рік-три займатися 

законотворчою політикою, але 
бути готовими до цієї діяльності 
після 30–35 років.

— Багато студентів мріють 
стати депутатами. Та, вважаю, 
якщо молода людина у такому 
віці мріє стати депутатом, то 
приречена впасти у цілковиту 
залежність від деяких людей. 
Тоді вона вимушена робити те, 
що їй кажуть інші люди Адже в 
юності мало хто має сформова-
ний погляд на політику. А коли 
ти зрілий громадський активіст, 
фінансово стабільний та не по-
требуєш додаткового фінансу-
вання, то можеш балотуватися. 
Нині такий час, коли молодіж-
ним лідерам треба набиратися 
політичного досвіду, — наголо-
сив студентський лідер. 

Мій співрозмовник каже, 
що ці два роки по-особливому 
вплинули на нього.

— Два роки скоригували 
мене, мої думки, навички, змі-
нився погляд на політику. Рані-
ше я мріяв стати політиком. Те-
пер розумію, що ще не готовий 
до того, бо треба бути зрілим. 
Я би вичерпав себе. Навіть якби 
не був студентським мером, то 
все ж продовжував би цей рух і 
мав би дуже вузькі погляди на 
те, що відбувається в Україні, у 
Львові. Тому наступному меро-
ві я би порадив передовсім спо-
кою та витримки.

Наталія ПАВЛИШИН
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

СТУДЕНТИ ІТРЕ ХОЧУТЬ СТВОРИТИ МУЗЕЙ 
РАДІОТЕХНІКИ

Створити у Львові музей радіотехніки — таку мрію 
має студент Львівської політехніки Сергій Мельников. 
Уже майже півроку спільно з друзями збирає стару 
аудіо- та відеотехніку. 

— Такі музеї аналогів не мають. 
Є щось схоже в Одесі, але там — 
дуже невеличкий музей. Ми збира-
ємо апаратуру, ремонтуємо, щоб 
усе працювало, а коли вдасться 
знайти приміщення, то хочемо зро-
бити музей зі змінними експозиці-
ями. Та це буде не просто вистав-
кова зала, а місце, де можна буде 
послухати вініл, бобіни, касети, а 
також робити тематичні вечірки, 
організовувати екскурсії. Багато 
спілкуємося з різними львівськи-
ми колекціонерами, вони готові 
давати на тимчасові експозиції 
екземпляри з власних колекцій, 
а також розповідати цікаві історії 
про розвиток цієї техніки, зокрема 
у Львові, — каже Сергій Мельников.

Нині студенти ма-
ють уже майже пів-
сотні апаратів. Ка-
жуть, що приблизно 
половина — справні. 
Ті, що мають по де-
кілька екземплярів, 
використовують для 
запчастин. 

— Нас цікавить 
техніка ХХ століття, 
може бути й старіша. 
Часто нам прино-
сять апаратуру, що 
просто без потреби 

лежить удома. Але були й цікавіші 
випадки. Один наш викладач фак-
тично врятував програвач дорогою 
на смітник. Насправді люди багато 
цікавої техніки викидають, части-
ну просто розбирають, витягують 
цінні метали. Невдовзі плануємо 
створити фонд, куди небайдужі 
люди могли б надсилати пожерт-
ви, а також хочемо подаватися на 
ґранти. Бо наразі, як трапляється 
щось цікаве за гроші, то купуємо 
власними силами, — додав Сергій.

З екземплярами зі своєї колек-
ції молодь уже долучалася до кіль-
кох виставок — у межах Retro Lviv 
Festival, що відбувалась у Парку 
культури, „Інноваційної весни“ в 
Tech StartUp School і „Форуму ви-

пускників“ у Львів-
ській політехніці. 

— Ми шукаємо 
апаратуру скрізь. 
Та серйознішу, так 
званого нульового 
класу, здебільшо-
го можна знайти у 
високопосадовців у 
містах. Зрештою, ці-
кава техніка, яку ви-
готовляли й у Льво-
ві. Це виробництво 
марки „Амфітіон“ 
на заводі ЛОРТА та 

„Фенікс“ — на заводі телеграфної 
апаратури. Це були малосерійні 
зразки, скажімо, стійки апарату-
ри — програвач, підсилювач. Вони 
сьогодні — рідкісні та дорогі. Також 
збираємо вінілові платівки. Можна 
приносити різні. Сортуємо, диви-
мося, що варте уваги, — пояснює 
Сергій Мельников. 

Серед зібраної апаратури та 
платівок мають неординарні ек-
земпляри.

— У нас є гнучкі платівки, а та-
кож у вигляді листівок. Одна цікава 
платівка зі 70-х років, на якій, коли 
дивитися на світло, просвічується 
фотографія Оперного театру. Також 
маємо цілий комплект таких пла-
тівок у вигляді листівок — їх зроб-
лено у Львові. А з апаратури най-

цікавіше — програвач для платівок 
Електроніка ЕП-017. Він у радянські 
часи був дуже дорогий — коштував 
майже 1,5 тисячі карбованців і се-
редньостатистична людина не мог-
ла собі його дозволити, — зазначив 
мій співрозмовник.

Молодь каже, що немає жодних 
обмежень і готова приймати будь-
яку давню техніку та вінілові пла-
тівки, а також раді співпрацювати 
з тими, кого цікавить розвивати та-
кий напрям. Тож, якщо маєте чим 
поділитися, звертайтеся на сторін-
ку Sound History Museum.

Наталія ПАВЛИШИН
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КУЛЬТУРА

„ПРОТЯГ“, ЯКИЙ НЕСЕ ЗМІНИ В МИСТЕЦТВІ

Згуртувати тих, хто прагне змін, нових форматів 
і підходів у творчості — так упродовж трьох 
місяців діяв мистецький проект „Протяг“, який 
започаткувала та провадила молода львівська 
художниця Зірка Савка. Завершився проект 
масштабним мистецьким дійством, що об’єднало 
виставку картин, відеоматеріали, сигнальний 
випуск журналу, який розкриває різні мистецькі 
напрями, та експериментальною музикою.

— Упродовж цього пе-
ріоду ми формували відео 
про художників, шукали 
можливість реалізовува-
ти себе не лише малюю-
чи картини в майстерні, а 
виходячи на вищі етапи. 
Адже, щоб вийти на ви-
ставку зі своїми творами, 
тривала досить кропітка 
праця, яка, окрім усьо-
го, потребує ще багато 
підготовки. Нам важливо 

було показати не лише 
процес творення, а й те, 
як мислять сучасні молоді 
художники, як вони, тво-
рячи кожен у своєму рус-
лі, можуть стати брендом, 
із якого черпатимуть не 
лише ідеї, а й енергію, — 
розповідає Зірка Савка.

Команда проекту 
— неординарні молоді 
люди, які впевнено тво-
рять сучасну культуру. 
Окрім Зірки Савки над 
проектом також пра-
цювали: Роман Хрущ — 
молодий живописець, 
перформер, Мар’яна Ко-
сика — керамістка, мис-
тецтвознавиця, Руслан 
Лучко — живописець, 
скляр, перформер і Веро-
ніка Луців — журналістка, 
активно займається по-
пуляризацією вивчення 
шведської, англійської, 
норвезької, данської мов.

Проект „Протяг“ став 
можливим завдяки під-

тримці Молодої ради 
YMCA.

— „Протяг“ — це прос- 
 то спроба разом проби-

тися далі. У Львові мо-
лодим митцям зробити 
це досить складно через 
законсервованість стар-
шого покоління. Про-
блема також і в тому, що 
львівське мистецьке се-
редовище не надто спіл-

кується з київським і нав-
паки. Закордонні митці 
дивуються такій тенден-
ції. Бо в них між країна-
ми відбуваються спільні 
проекти, а ми всередині 
не можемо цього зро-
бити, — додала молода 
художниця. — „Проект“ 
дасть можливість просто 
і легко сприймати мисте-
цтво, художників, дізна-
ватись, як вони живуть і 
чим живляться для своєї 
творчості. 

Виставка, що стала 
завершенням проекту 

„Протяг“ була спрямова-
на на знайомство, спіл-
кування і обмін ідеями, 
які в майбутньому мо-
жуть трансформуватися 
в масштабні проекти.

Наталія ПАВЛИШИН

„РОКЕТМЕН“: У ПОШУКАХ СЕБЕ, У ПОШУКАХ ЛЮБОВІ

Фентезійний музичний байопік про живого рок-
музиканта з Великої Британії Елтона Джона вже бачили? 
Неоднозначний для перегляду з погляду самого 
прототипу головного героя, але дуже однозначний 
щодо класності екранної розповіді про нього.

Один із найуспішніших (за вер-
сією журналу Rolling Stones) вико-
навець усіх часів (безліч нагород і 
дисків) сер Елтон Джон чекав на кі-

новтілення своєї біографії декілька 
років. Задум створити байопік-мю-
зикл виник у нього ще 2012 року, 
але зйомки почалися лише торік у 

серпні. За два місяці вдалося зняти 
двогодинну стрічку про трансфор-
мацію скромного талановитого 
хлопчика у зірку світового масш-
табу.

Фільм „Рокетмен“ — це не про-
сто показ еволюції Реджинальда 
Кеннета Дуайта (справжнє ім’я Ел-
тона Джона) як музиканта. Це ще й 
спроба зазирнути у закуллісся — 

Закінчення на 16 с. m
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КУЛЬТУРА

ЧАСОПЛИННІСТЬ ПРИРОДИ Й МЕЛОДІЙ

Народний камерний оркестр „Поліфонія“ розпочав 
літо з „Пір року“ — 8 червня у Музеї історії релігії у 
його виконанні пролунав цикл із чотирьох скрипкових 
концертів італійського композитора Антоніо Вівальді 
та цикл із чотирьох композицій у стилі танго 
аргентинського композитора Астора П’яццолли.

Концерт був незвичним через 
приміщення, в якому відбувався: 
мала зала музею зблизила вико-
навців і слухачів, а добра акустика 
й зміна світла допомогли насоло-
дитися музикою і тим, хто її тво-
рив, і тим, хто слухав. У першій ча-
стині, що тривала годину, присутні 

зачаровувалися звуками весняно-
го пробудження природи, танцем 
пастушка з німфами, знемагали 
від палючого сонця, тремтіли від 
наближення грози, святкували 
збір урожаю, ціпеніли від крижа-
ного холоду й завірюхи. Весна, 
літо, осінь та зима у музичному 

баченні Антоніо Вівальді поділені 
на три частини, у цілому ж творять 
єдину гармонію. Оркестрантів 
особливо вміло вела соло-партія 
скрипки Адріана Боднара — за-
служено зала скандувала „браво“.

І хоч Антоніо Вівальді, генія 
епохи бароко, свого часу відпра-
вили у забуття на два століття 
(повернення настало 1939 року), 
його „Пори року“ є одним із най-
більш виконуваних творів у світі. 
Не дивно, що цей твір став по-
штовхом у минулому столітті до 
написання власних „Пір року“ (з 
доданим уточненням — у Буе-
нос-Айресі) для композитора Ас-
тора П’яццолли. Аргентинський 
композитор використав окремі 
музичні цитати з Вівальді, та його 
твір самобутній, дуже запальний і 
пристрасний. Віртуозність „Полі-
фонії“ у другій частині концерту 
підсилив скрипаль, заслужений 
артист України Марко Комонько, 
а об’єднав їхню гру в одне ціле 
диригент колективу Роман Крес-
ленко. Музика Вівальді підготу-
вала слухачів до сильних емоцій 
П’яццолли — після завершення 
концерту довго лунали оплески 
й було підсвідоме бажання про-
довження.

Наталя ЯЦЕНКО

художньо пояснити психологічні 
мотиви його сценічної епатажності 
й саморуйнівного способу життя. 
Адже розуміння митця й розпочи-
нається з розкриття травм і ран, які 
ним часто керують, і у творчості, і в 
повсякденні.

Якщо сприймати фільм по-
верхнево, винятково за не зав-
жди пристойними сценами, то він 
видасться співучою версією історії 
про артиста нетрадиційної сексу-
альної орієнтації. Глибший погляд 
на стрічку зворушить: „здолати 
у собі невдаху, щоби стати тим, 
ким ти є насправді“ вдається не 
всім, хоч майже кожен митець 

(як, зрештою, і кожен із нас) мав 
дитинство неідеальне. Творчий 
шлях Елтона Джона — боротьба 
зі страхом і болем, що тебе ніхто 
не любить (зокрема батьки — ті, 
що мали б любити насамперед, 
безумовно), намагання довести 
собі, рідним і світу, що ти таки до-
стойний любові. Сміх крізь сльози, 
трагізм у союзі з лірикою, спро-
тив, бунт, аж до спроби самогуб-
ства, усвідомлення самоти й інак-
шості — у фільмі не лише багато 
пісень, у ньому й багато емоцій, 
котрі зачіпають і сокровенні пере-
живання глядача.

Акторський склад „Рокетмена“ 
вартий оплесків. Елтона Джона 
грає Терон Егертон, він сам ви-

конує його улюблені хіти. Йому 
вдалося доволі переконливо й 
чуттєво показати драматизм до-
рослішання свого героя, прийнят-
тя, самовираження себе й метан-
ня у пошуках справжньої любові. 
Режисеру Декстеру Флетчеру — 
не менше овацій, за яскравий, 
трохи навіть карнавальний, але 
дуже живий, проникливий фільм. 
Він змушує замислитися, наскіль-
ки важливо мати тих, хто вірить 
у тебе (якби не бабуся Елтона й 
не друг Берні, автор текстів пі-
сень, то рокетмена могло би і не 
бути), йти за своїм внутрішнім по-
кликом, творити й любити навіть 
усупереч.

Наталя ЯЦЕНКО

„РОКЕТМЕН“: У ПОШУКАХ СЕБЕ, У ПОШУКАХ ЛЮБОВІ
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КУЛЬТУРА

ВИСТАВКОВИЙ СМАК ЛІТА

Документальний проект-кодекс „Сакральний 
гербарій“ авторства Мар'яна Пирога у МО „Дзиґа“ 
та „Літні історії“ Ольги Турецької у „Зеленій канапі“ 
начебто несхожі між собою ні за тематикою, ні за 
предметом зображень. Але їх варто оглядати одна за 
одною, тим паче, що галереї майже поруч.

Тому, хто почне 
огляд із „Сакраль-
ного гербарію“, бо, 
можливо, ще не бачив 
оновленої „Дзиґи“ чи 
його приваблюють 
висушені рослини, 
варто звернути ува-
гу на назву виставки. 
Річ у тім, що слово 
„сакральний“ у ній не 
для краси, а містить 
ключ до розуміння 
того, що виставлено 
довкола. Ботанічний 
світ постає у духов-
ному вимірі, на ньо-
го накладаються біблійні історії й 
погляд митця проникає у царство 
флори не з метою зламати її таєм-
ний код, лише пройти містичний 
зворотний шлях до стану празер-
нинки.

Влодко Кауфман, відкриваючи 
експозицію, зазначив: світ її дивний 
та цікавий, настільки, що не знаєш, 
в яку шухляду розуміння його по-
містити. Автор примушує мислити 
й переживати. Без автора, вреш-
ті-решт, усі ці корінці-листочки 
позбавлені глибшого сенсу.

— Справді, важко втиснути поба-
чене в якісь рамки, — погоджується 
Мар’ян Пиріг. — Цей проект-кодекс 
живий, у ньому все може змінюва-

тися, як змінюється й 
наша історія. Навіду й-
теся частіше до гале-
реї, щоб відстежити 
рухомість експонатів, 
чи автор не збрехав. 
Крім цього, проект 
еволюційний — ще мі-
сяць тому я не знав, як 
він виглядатиме. Гер-
барій сакральний, бо 
світ почався з бота-
нічності, зі зернинки. 
Знаково, що день від-
криття виставки при-
пав на всесвітній день 
охорони довкілля.

Чи хочете відкривати таємницю 
того, що бачите в експозиції? Автор 
вважає, що кожен має це вирішити 
сам. Втім, таємницею можна втіша-
тися й відкривати її щодня потрош-
ки. Відкриття однієї таємниці при-
водить до нової таємниці. До того 
ж не всі таємниці є поясненними, 
оскільки нема назв біля експонатів, 
тож дуже доречними є коментарі 
автора. Після них зовсім по-іншому 
сприймаєш ту чи іншу композицію. 
Мар’ян Пиріг подає Святе Письмо 
очима рослин: є на виставці і не-
порочне зачаття, і таємна вечеря. 
Уникає коментування побаченого, 
а прагне надати перформативності 
дійству.

Митець зауважує, що сучасна 
людина з її технологіями залиша-
ється перед стихією безборонною. 
„Сакральний гербарій“ — це шана 
стихії, молитва їй. І це перша пер-
сональна виставка Мар’яна Пирога. 
Невдовзі, а саме 2 липня, він мріє 
відкрити її другу частину — „Не-
тлінні мощі ботанічних садів“.

„Літні історії“ Ольги Турецької 
буяють кольорами літа. Там нема 
сухих прожилків листя клена чи фі-
заліса у збільшуваному склі, зате 
є багато барвистих скелець, які 
укладаються у гаму відпочинково-
го настрою. Ольга працює у техніці 
ф’юзінг. Як відбувається перехід від 
задуму до готового твору, як шлі-
фуються вирізані форми, можна по-
бачити безпосередньо на виставці, 
переглянувши короткий відеоро-
лик. Більшість представлених робіт 
мисткиня виконала за останні пів-
року. Її історії, за авторським спо-
стереженням, „щирі, добрі, трохи 
дитячі, можливо часом наївні, бо 
це про найулюбленішу пору в ди-
тинстві — про літо, це про любов, 
про мрії та подорожі“. Трава у них 
зелена-зелена, як і всі рослинки, 
якими щедро заставлені поли-
ці на окремих роботах. І навіть за 
допомогою скла можна передати 
відчуття вітру, що нагинає дерева, 
і розніженість від морської води. А 
у поєднанні скляних декоративних 
тарелей зі справжнім мохом виник-
ла центральна інсталяція, котра 
красується над зеленою канапою, 
ніби килим.

„Літні історії“ натхненні приро-
дою і дитячими спогадами. Трива-
тимуть вони до кінця червня, тож 
ще є час, щоби набратися від них 
сонячності, легкості й позитивності.
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

І ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, І ПОЛІТЕХНІКА — У ТРІЙЦІ 
ПРИЗЕРІВ УНІВЕРСІАД

Під час Універсіади Львівщини політехніки 
продовжують бути серед лідерів. А ось літня 
Універсіада України вже завершилася — 
Львівська область у загальнокомандному 
підсумку посіла третє місце.

Студенти виборювали першість 
у змаганнях Універсіади Львівщи-
ни з веслування на байдарках і 
каное. Свої команди представи-
ли ЛНУ ім. І. Франка, Львівська 
політехніка, ЛДУФК ім. І. Бобер-
ського, Львівський національний 
аграрний університет, Львівський 
національний університет ветери-
нарної медицини та біотехнологій 
ім. С. Ґжицького, Львівський наці-
ональний медичний університет 
ім. Д. Галицького та Львівський 
торговельно-економічний універ-
ситет. Цьогоріч до них доєдналися 
спортсмени Національної академії 
сухопутних військ ім. П. Сагайдач-
ного.

Учасники змагань долали різні 
дистанції — 200, 500, 1000 метрів. 
Політехніки найкраще виступили 
на найкоротшій дистанції — серед 
чоловіків відзначилися Назар Ви-
нар та Юрій Дума, Сергій Нагор-
ний і Юрій Зуб. Решта перемож-
ців — студентки й студенти ЛНАУ 
й ЛДУФК. Загальнокомандний 
залік виглядає так: перше місце 
(уже третій рік поспіль) у команди 

ЛДУФК ім. І. Боберсько-
го (849 очок), друге — у 
Львівської політехніки 
(808 очок) і третє — ЛНУ 
ім. І. Франка (614 очок).

Змагання зі стрільби з лука від-
булися у межах обох універсіад, і 
Львівщини, і України. Обласні прий - 
мав лучний комплекс Львівського 
національного медичного універ-
ситету ім. Д. Галицького й участь у 
ньому брали студенти шести ЗВО 
— ЛНУ ім. І. Франка, Львівської по-
літехніки, ЛДУФК ім. І. Боберсько-
го, ЛНМУ ім. Д. Галицького, ЛНАМу 
та Національної академії сухопут-
них військ ім. П. Сагайдачного. Чо-
ловіки й жінки змагалися в особис-
тій та командній першості. Серед 
чоловіків у загальнокомандному 
заліку політехніки були третіми 
— поступилися лучникам ЛДУФК і 
ЛНМУ. Аналогічний розподіл місць 
і серед жінок.

Упродовж позаминулого тижня 
26 львівських лучників, спортсме-
нів ЛДУФК, ЛНМУ й Львівської по-
літехніки змагалися у межах XIV 
Універсіади України й стали чем-

піонами. Львівську політехніку на 
змаганнях представляли Антон Ко-
мар та Катерина Міненко. Антону 
Комару в одиночній стрільбі та в 
парі у стрільбі з лука вдалося двічі 
посісти четверте місце.

Загалом в Універсіаді взяли 
участь 143 студенти, котрі пред-
ставляли команди з восьми об-
ластей. Вони виконували вправи 
на дистанції 50 та 70 метрів у ка-
тегорії класичний та блочний лук. 
Львівська область, завоювавши 12 
нагород, майже на чотириста очок 
випередила Сумську й Харківську 
області, які посіли друге й третє 
місця. Решта команд у турнірній 
таблиці розташувалися так: коман-
да Чернівецької області (393 очки), 
міста Києва (383 очки), Вінницької 
(62 очки), Рівненської (41 очко) та 
Одеської (16 очок) областей. В ін-
дивідуальному ж заліку Львівська 
політехніка здобула бронзу.

— Напевно, і самі спортсмени, 
і їхні тренери завжди хочуть пере-
магати. Але для цього важливо не 
лише влучно стріляти, а ще й вміти 
долати стрес і втому, адаптуватись 
до умов місця змагань. Попередня 
універсіада відбувалася у Харкові, 
там наша команда була друга. Цьо-
горіч, у рідних стінах, нам вдалося 
перевершити всіх своїх суперни-
ків. Наступний етап — Всесвітня 
універсіада у Неаполі, де, споді-
ваюсь, лучники всієї України стрі-
лятимуть в унісон, — прокоменту-
вав подію начальник Львівського 
обласного відділення Комітету з 
фізичного виховання та спорту 
МОН України Анатолій Ігнатович.

Наталя ЯЦЕНКО
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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. № 190789.

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 Ірини МАРТИН, 
Анастасії СТЕПАНЯК та Анастасії ЗАДОРОЖНОЇ.

Колектив кафедри української мови ІГСН 
Львівської політехніки висловлює глибо-
кі та щирі співчуття професорові кафедри 
Ірині Дмитрівні Фаріон та її родині у зв’язку 
з важкою і непоправною втратою — смертю 

матері.

Служба вченого секретаря Національного 
університету „Львівська політехніка“ ви-
словлює щирі співчуття вченому секрета-
реві університету Романові Богдановичу  
Брилинському з приводу непоправної  
втрати — смерті 

матері.

Ректорат Національного універ-
ситету „Львівська політехніка“ ви-
словлює щирі співчуття вченому 
секретареві Львівської політехніки 
Роману Богдановичу Брилинському 
з приводу непоправної втрати ма-
тері — 

Марії-Любові Миколаївни 
Брилинської,

життя якої обірвалося на 91-му році.
Втрачати рідних — дуже боляче, а 
смерть матері — найбільша траге-
дія у житті кожної людини. Сумуємо 
разом із Вами, Романе Богдановичу. 
Царство небесне Вашій мамі. 

Колектив кафедри прикладного 
матеріалознавства та обробки ма-
теріалів ІІМТ Національного уні-
верситету „Львівська політехніка“ 
з глибоким сумом сприйняв звістку 
про те, що на 66-му році життя відій-
шов у вічність завідувач кафедри 
прикладної фізики та наноматеріа-
лознавства, доктор технічних наук, 
професор 

Іван Іванович  
Григорчак.

Висловлюємо щирі співчуття рід-
ним і близьким покійного. Вічная 
пам’ять!

18 червня 2019 р. — вибори ректора  
Національного університету „Львівська політехніка“

Вибори триватимуть від 9.00 до 15.00. 
Бюлетені видають за пред’явленням документа, що підтверджує особу виборця. 
Для голосування на виборах ректора створено 12 виборчих дільниць. Виборчі дільниці розташовано за адресами:

Виборча дільниця № 1 — м. Львів, вул. Карпінського 2/4, 1-й нав чальний корпус,аудиторія 215.
Виборча дільниця № 2 — м. Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, аудиторія 226. 
Виборча дільниця № 3 — м. Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, аудиторія 209. 
Виборча дільниця № 4 — Політехнічний коледж, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 10, навчальний 

корпус № 1, актова зала. 
Виборча дільниця № 5 — Золочівський коледж, м. Золочів, вул. Івана Труша, 6, корпус № 2, кім. 21. 
Виборча дільниця № 6 — Політехнічний коледж, м. Коломия, вул. Чехова, 20, актова зала. 
Виборча дільниця № 7 — Автомобільно-дорожний коледж, м. Львів, вул. Личаківська, 2, корпус № 1, кім. 15.
Виборча дільниця № 8 — Коледж „Інфокомунікації“, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 7, музей коледжу. 
Виборча дільниця № 9 — Коледж телекомунікацій та комп'ютерних технологій, м. Львів, вул. В. Велико-

го, 12, читальна зала коледжу.
Виборча дільниця № 10 — Техніко-економічний коледж, м. Львів, вул. Пасічна, 87, аудиторія 105. 
Виборча дільниця № 11 — Технічний коледж, м. Львів, вул. Пимоненка, 17, читальна зала бібліотеки кор-

пусу № 1.
Виборча дільниця № 12 — Технологічний коледж, м. Львів, вул. Демнянська, 15, актова зала навчального 

корпусу № 1. 
На виборчій дільниці № 1 голосують співробітники та студенти: ІГСН, ІКНІ, ІКТА, ІМФН, ІСТР.
На виборчій дільниці № 2 голосують співробітники та студенти: ІАРХ, ІБІД, ІЕСК, ІІМТ, ІТРЕ та виборці з 
адміністративно-господарських служб.
На виборчій дільниці № 3 голосують співробітники та студенти: ІАПО, ІГДГ, ІДН, ІНЕМ, ІНПП, ІППТ, ІХХТ, НДКІ.
Виборці відокремлених структурних підрозділів голосують на виборчих дільницях № 4 — № 12 за місцем 
роботи та навчання.

 Оргкомітет із проведення виборів ректора
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