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Вшанування пам'яті професорів, 
розстріляних на Вулецьких пагорбах



ВАША ДУМКА

Марта Гладій, студентка другого курсу Інституту економіки і менеджменту:

„Покращення життя студентів — 
актуальне?“

Мені цікаво, що ректор міг би зробити, щоб наше студентське життя покраща-
ло… Чи має він ідеї щодо його вдосконалення? Вважаю, було б добре, якби зросла 
кількість спільних заходів, які зблизили б студентство, скажімо, виїздів на природу.

Діана Мірзоєва, студентка четвертого курсу Інституту економіки і 
менеджменту:

„Молоді науковці хочуть 
публікуватися“

Я — міжнародна економістка, тож у майбутньому планую формувати теоретичні 
засади економічної політики країн, що розвиваються. Тому для мене та багатьох 

студентів інших напрямів важливо представляти результати своїх наукових пошуків на 
міжнародному рівні, що наразі неможливо у багатьох виданнях, які входять до наукоме-

тричних баз. У більшості журналів студентів навіть у співавторстві з науковими керівниками не допускають 
до опублікування своїх напрацювань. Тож мене цікавить, чи ініціюватимуть створення таких можливостей 
для студентів через конференції  на кшталт Litteris et Atribus, або розширення співпраці з виданнями та 
університетами у цьому напрямі?

Опитувала Анастасія СТЕПАНЯК (МОЗГОВА)

Тарас Чура, 
студент третього 

курсу Інституту 
комп’ютерних 
технологій, 
автоматики та 
метрології: 

„Яким буде 
початок?“         

Новообраному ректорові потрібно ста-
вити нагальні питання, наприклад: яким 
буде перший крок на цій посаді? У перед-
виборчій програмі ми бачили багато за-
вдань. Зараз цікаво, з чого саме він роз-
почне. На мою думку, передусім потрібне 
оновлення викладацького складу, а саме 
— зниження його середнього віку. 

Анастасія Пиш'єва, 
студентка другого курсу 

Інституту комп’ютерних 
наук та інформаційних 

технологій:

„Велопаркінгу — 
бути?“

На зустрічі перед виборами ректорові 
поставили питання про доцільність велопарковок, тоді він 
відповів, що замислиться про це. Тому перше, що мене 
цікавить — чи вважає він цю тему перспективною? Якщо 
так — як планує розв’язувати це питання? Добре, якби 
у Політехніці існували свої безоплатні велопарковки та 
прокат велосипедів. Студенти часто мають проблему з 
добиранням: наприклад, є пара на Князя Романа, потім 
— фізичне виховання, а після того — у п’ятому корпусі. То 
чому не організувати невелику власну систему велопар-
кінгу і прокату, тим паче, що для університету це копій-
чана справа, а для студентів — здоровий спосіб життя?

СТУДЕНТИ ЗАПИТУЮТЬ РЕКТОРА
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NOTA BENE!

УКРАЇНСЬКІ ТА ПОЛЬСЬКІ НАУКОВЦІ 
ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ ЛЬВІВСЬКИХ ПРОФЕСОРІВ, 
РОЗСТРІЛЯНИХ НА ВУЛЕЦЬКИХ ПАГОРБАХ

3 липня у Львові відбулися заходи вшанування пам’яті 
львівських професорів, яких нацисти розстріляли в ніч 
на 4 липня 1941 року на Вулецьких пагорбах.

Щороку в цей день львівські 
політехніки разом із колегами з 
інших вишів нашого міста, а та-
кож численні представники поль-
ських університетів згадують тра-
гічні сторінки спільної для обох 
держав історії. Під покровом ночі 
нацисти, які окупували Львів, за-
арештували і розстріляли майже 
півсотні польських учених і ви-
кладачів, а також їхні сім’ї.

Розпочалися урочистості 
славнями Польщі та України, які 
виконав Народний чоловічий хор 
„Орфей“ Народного дому „Про-
світа“ Львівської політехніки під 
музичний супровід Народного 
духового оркестру.

Біля монументу, який постав у 
вигляді каменів, що символізують 
десять Божих заповідей, де пору-
шена п’ята заповідь – «Не вбий!», 
було багатолюдно. Поклонитися 
пам’яті науковців і покласти кві-
ти до пам’ятника прийшли на-
родна депутатка України Оксана 
Юринець, Генеральний консул 
Республіки Польща у Львові Ра-

фал Вольські, президент Вро-
цлава Яцек Збігнєв Сутрик, рек-
тор Національного університету 
«Львівська політехніка», голова 
ради ректорів Львівщини про-
фесор Юрій Бобало, ексректор 
Вроцлавської політехніки Таде-
уш Вєнцковскі, президент ради 
наукового технічного товари-
ства Вроцлав Тадеуш Наврацай, 
директор департаменту розвитку 
Львівської міської ради Наталія 
Бунта. Також були очільники і де-
легації різних університетів Вро-
цлава, Познані, Любліна, Жешува 
та всіх львівських вишів, акаде-
мічна спільнота, громадськість, 
духовенство.

На завершення урочисто-
сті духовенство – архиєпископ 
Львівської архідієцезії Мечис-
лав Мокшицький та голова Цен-

тру студентського капеланства 
Львівської архиєпархії УГКЦ Юрій 
Остапюк – відслужили панахиду.

Після поминальних заходів ректор Львівської політехніки Юрій Бо-
бало зустрівся з польською делегацією. Учасники зустрічі обговорили 
заплановане будівництво павільйону пам’яті на Вулецьких пагорбах, який 
слугуватиме виставковою залою з постійною та змінними експозиціями.

Наталія ПАВЛИШИН

| С
ві

тл
ин

и 
На

та
лі

ї П
ав

ли
ш

ин
ч. 23 [3063]
11 липня — 29 серпня  2019 3



СТУДІЇ

АІСТ ЗІБРАВСЯ ВТРЕТЄ

У Львівській політехніці відбулася ІІІ Міжнародна 
конференція „Нові досягнення в галузі інформаційно-
комунікаційних технологій-2019“ (АІСТ’2019)

На конференцію надіслано  
120 доповідей. Більшість учас-
ників — з України: з Київського 
університету ім. Т. Шевченка, 
Київської політехніки, Харківської 

політехніки, Харківського універ-
ситету радіоелектроніки, Одесь-
кої академії зв’язку та Одеської 
політехніки та, звісно, зі Львів-
ської політехніки (представники 

ІКНІ, ІКТА, ІТРЕ). Однак є й 32 
іноземці — це науковці з Німеч-
чини, Кореї, Польщі, Словаччини, 
Туреччини.    

Першого дня на конференції 
виступили представники комп’ю-
терних фірм зі Львова і Києва, а 
далі — пленарне засідання, де 
свої дослідження представляють 
українські та закордонні науков-
ці. Наступного дня про власні 
здобутки розповіли молоді учені. 

— Конференція присвячена 
ІТ-технологіям, програмуванню, 
системному адмініструванню, 
інформаційній безпеці. Цього-
річна особлива тим, що до участі 
зголосилися багато представни-
ків ІТ-фірм, які хочуть показати 
практичні речі, нові, системні, 
серед них і мережеві рішення, 
інформаційна безпека, сенсорні 
системи різної техніки. Є дуже 
хороші роботи, що стосуються 
систем штучного інтелекту, — 
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НОВІ МОЖЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ В ІЕСК

В Інституті енергетики та систем керування побувала 
делегація Познанської політехніки (Польща). Її 
учасники підписали договір з нашою Політехнікою 
про навчання магістрів ІЕКС за програмою подвійних 
дипломів та ознайомили студентів із можливостями 
здобуття освіти в їхньому виші.

У підписанні документа взяв 
участь проректор Львівської полі-
техніки Олег Матвійків, директор 

ІЕСК Андрій Лозинський, пред-
ставники факультету енергетики 
Познанської політехніки, серед 

яких — спеціалістка з міжнародної 
співпраці Ольга Вахріна.

Отож, магістри ІЕСК, які на-
вчаються на освітньо-науковій 
програмі, зможуть скористатися 
можливістю семестрового нав-
чання у Познані та підготовки там 
магістерської праці. Як запевняє 
очільник ІЕСК Андрій Лозинський, 
поляки готові приймати на навчан-
ня навіть до 20 студентів, однак в 
інституті вирішили наразі розпо-
чати з 2–3-х, аби простежити, як 
їм піде це навчання, адже система 
викладання у Польщі інша, ніж в 
Україні. Серед вимог до кандида-
тів — успішне навчання, знання 
польської на побутовому рівні та 
англійської, адже в Познанській 
політехніці є англійськомовні групи 
іноземців, куди можуть долучати й 
наших студентів.

Договір передбачає і навчання 
в ІЕСК польських студентів, які за-
цікавлені в паралельному здобутті 
української освіти. 

Ірина МАРТИН
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СТУДІЇ

„НЕ ЗАВАЖАЙТЕ ЇМ — ВОНИ ЗНАЮТЬ, ЯК 
БУДУВАТИ УКРАЇНУ!“

В Інституті телекомунікацій, радіоелектроніки та 
електротехніки з’явилися перші наукові магістри. 

2 липня студентам спеціаль-
ностей „мікро- та наносистемна 
техніка“ й „телекомунікація та ра-
діотехніка“, які першими навчали-
ся за освітньою-науковою програ-
мою, вручили дипломи магістрів. 
За словами декана вищої освіти 
ІТРЕ Богдана Стрихалюка, ці ви-
пускники зорієнтовані на наукову 
діяльність або проектні структу-
ри з науковими розробками, вмі-
ють писати наукові статті, брати 
участь у наукових дослідженнях 
та наукових розробках підвищеної 
складності, мають більш високу 
освітню базу, вміють подаватися 
на наукові ґранти тощо.

Від імені ректорату магістрів 
привітав випускник ІТРЕ прорек-
тор Роман Корж:

— Щиро вітаємо вас із пер-
шим науковим кроком. Рухайтеся 
далі! Нехай ці кроки будуть важкі 
та терпкі, але пам’ятайте, що ви 
вже зовсім інакші. Ще 5–6 років 
тому, коли випускники хотіли йти 
в науку, їх огортала розгубле-
ність. Ваші знання мови і фаху 
дозволяють жити у світі — дуже 
багато наших випускників працює 
за кордоном на гарних посадах і 
добрих заробітках… Хочу зверну-
тися до батьків: не заважайте мо-
лодим — вони знають, що робити і 
як будувати Україну. Дамо їм таку 
можливість!

Чимало теплих слів випускни-
ки почули від директора інсти-
туту Івана Прудиуса, завідувачів 
кафедр, викладачів, декана вищої 

освіти, батьків та своїх однокур-
сників.

— Хочу подякувати всім і ска-
зати, що за ці шість років я не 
тільки здобув освіту, а й навчив-
ся помилятися. Я вважаю, що це 
є одним із найважливіших умінь 
людини. Досягати успіху — цінно, 
безумовно, але значно важливі-
шим є вміти піднятися після па-
діння чи помилки. Історії успіху  — 
це не прямі лінії, вони завжди 
мають вигини. Дякую, що універ-
ситет навчив мене не здаватися 
та завжди йти до останнього, чого 
я вам і бажаю! — сказав магістр 
спеціальності „телекомунікація та 
радіотехніка“ Юрій Демчина.

22 дипломи наукових магі-
стрів, 10 з яких — із відзнакою, 
випускники отримали з рук ди-
ректора інституту та проректора.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)

розповідає голова оргкомітету 
конференції, завідувач кафедри 
телекомунікацій ІТРЕ Михайло 
Климаш. 

Тематика конференції — „Мере-
жа наступного покоління для Інтер-

нету речей: 5G, SDN, NFV і хмар-
ні обчислення“. Працювали п’ять 
секцій інформаційно-комунікацій-
них технологій, а також програма 
Industry Collaboration (Промислова 
співпраця).

У межах конференції діяла літ-
ня школа для вчителів інформатики 
шкіл та коледжів з усієї України, які 
навчають учнів та студентів техно-
логій Cisco.

Ірина МАРТИН
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СТУДІЇ

ПРОЕКТИ ВІД 
TECH STARTUP SCHOOL 
ВРАЗИЛИ НІМЕЦЬКИХ ІНВЕСТОРІВ

Німецько-Український освітній центр, що діє при 
Львівській політехніці, кілька років поспіль працює над 
тим, щоб студенти нашого університету та коледжів, що 
входять у його структуру, мали можливість проходити 
навчальну практику та стажування на німецьких 
підприємствах, здобуваючи інноваційний досвід. А 
також дбає про нові можливості пошуку інвестицій для 
стартаперів.

— У червні стартапери мали на-
году представляти свої проекти на 
Днях інвесторів в Ерфурті. На цей 
масштабний захід їздило шість ко-
манд зі своїми стартапами. Це — 
велика честь показати свої напра-
цювання на такому рівні. Адже було 
представлено проекти зі США, Чехії, 
Перу, Німеччини. На заході був при-
сутній міністр економіки Німеччини, 
а заступник міністра приїхала у пе-
реддень, щоб висловити моральну 
підтримку нашим стартаперам. Нині 
також готуємо поїздку 20–28 липня 
для студентів і викладачів кафедри 
адміністративного та фінансового 
менеджменту Інституту адміністру-
вання та післядипломної освіти в 
місто Готу, де відбуватиметься для 
них навчання, — розповів директор 
Німецько-Українського освітнього 
центру Денис Невінський.

Насправді, як зазначив дирек-
тор Tech StartUp School Назарій По-
дольчак, найважче було відібрати 
стартапи для представлення в Ні-
меччині. Хоча попередньо відбувся 

відбір найкращих про-
ектів із-поміж майже 
300 поданих на конкурс 
StartUp Прорив. 

— Поїздка дуже мо-
тивувала. Адже сам за-
хід має високий статус. 
Крім цього, свої проекти 
презентували потужним 
інвесторам. Для наших 
стартаперів це також 
добрий досвід, як пода-
вати себе, свої напрацю-
вання. Зрештою, фактич-
но всі учасники з інших 
країн уже пропонували 
готову продукцію чи, 

принаймні, прототипи. Тоді як наші 
стартапи — на рівні проектування, 
бо не мають можливості створити 
хоча би прототип, — проаналізував 
поїздку Назарій Подольчак. — Та, не-
зважаючи на це, нашими стартапе-
рами німецька сторона була досить 
задоволена. Внаслідок, дві команди 
ведуть активні переговори, і для од-
нієї з них уже знайшли партнерів для 
втілення в життя.

Команди Tech StartUp School, як 
зауважив Назарій Юрійович, не ста-
ли переможцями через кілька чин-
ників, один із яких — мовний бар’єр. 
Адже всі презентували проекти ні-
мецькою мовою, наші стратапери — 
англійською. 

Надалі планують знову брати 
участь у відборі кращих проектів 
у Німеччині. Зрештою, невдовзі 
Tech StartUp School оголошуватиме 
StartUp Прорив-2, який підсилять 
Хакатоном. Ці заходи відбувати-
муться у партнерстві з Лондоном та 
Ізраїлем. 

Наталія ПАВЛИШИН

Підсумки першого тижня 
вступної кампанії — май-
же 120 тисяч електронних 
кабінетів та понад 11 тисяч 
звернень. Загалом цього 
року очікується близько 160 
тисяч електронних кабіне-
тів. Починаючи від 10 липня 
вступники можуть подавати 
електронні заяви до обра-
них вишів через кабінети. 
Для тих, хто вступає лише 
за сертифікатами ЗНО чи 
творчими конкурсами, скла-
деними 1–10 липня, прийом 
заяв на бакалавра та магі-
стра триватиме до 22 липня. 
Якщо абітурієнт вступає на 
основі співбесіди, вступних 
іспитів чи творчих конкур-
сів — таку заяву приймати-
муть до 16 липня.

Свідоцтва та додатки без 
печатки є дійсні й прийма-
ються для вступу — наго-
лошує МОН. Як повідомляє 
Міністерство, школа не зо-
бов’язана проставляти на 
документах про освіту свої 
печатки — вони є дійсні й 
приймаються для вступу до 
вишів, а також в усіх інших 
випадках. У проставлен-
ні печатки на документах 
про освіту немає потреби, 
адже наразі інформація 
про всі видані такі доку-
менти міститься в Єдиній 
державній електронній базі 
з питань освіти. Перевіри-
ти достовірність того чи 
іншого документа можна у 
ЄДЕБО за цим посиланням: 
https://info.edbo.gov.ua/edu-
documents/.

100 днів НАЗЯВО: перші 
акредитації мають поча-
тися вже у жовтні. Як стало 
відомо на пресконферен-
ції щодо 100 днів роботи 
новоствореного НАЗЯВО, 
перші пілотні акредитації 
освітніх програм, успішне 
проходження яких у майбут-
ньому даватиме можливість 
університетам видавати 
дипломи державного зраз-
ка, мають початися вже в 
жовтні. Загалом упродовж 
наступних років Нацагент-
ство планує акредитувати 
близько 15 тисяч програм.

За матеріалами МОН 
та інформагенцій
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СТУДІЇ

ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА СПІВПРАЦЮВАТИМЕ 
З УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИМ ЦЕНТРОМ 
РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ТА ОСВІТИ UCCE

На днях Національний університет „Львівська 
політехніка“ та Українсько-китайський Центр 
розвитку культури та освіти UCCE підписали угоду 
про співпрацю. 

Перше знайомство політех-
ніків із представниками UCCE 
відбулося під час Міжнародно-
го культурно-освітнього форуму 
„Шовковий шлях: Україна-Ки-
тай“, який проходив минулого 
року в Києві. Тоді у Форумі взя-
ли участь 11 університетів Китаю 
та понад 30 різних університетів 
України. 

— Результатом зустрічей у 
межах цього Форуму стало іні-
ціювання співпраці між Львів-
ською політехнікою та китай-
ськими університетами. На-
ступним кроком у налагодженні 
співробітництва був візит гене-
рального директора пані Вей 
Лімін та представника з питань 
культури Олександри Черева-
тої до нашого університету, що 
відбувся нещодавно — на почат-
ку липня. Метою зустрічі стало 
формування сталих зав’язків 
і розвитку освітньої, наукової 
та культурної співпраці. В ре-
зультаті, Львівська політехніка 
та UCCE підписали угоду про 
співпрацю, — розповіла керів-

ник Центру міжнародної освіти 
Львівської політехніки Наталія 
Гоц. 

У цій зустрічі брали участь 
проректор із міжнародних зв’яз-

ків Львівської політехніки Олег 
Матвійків, директор Інституту 
економіки та менеджменту Олег 
Кузьмін, керівник Центру міжна-
родної освіти Наталія Гоц, до-
цент кафедри обліку та аналізу 
Інституту економіки і менедж-
менту Михайло Яструбський. 

Також під час зустрічі обго-
ворили можливості створення 
Інституту Конфуція при Львів-
ській політехніці та залучення до 
навчання в нашому університеті 
студентів із Китаю. Тож, у ре-
зультаті перемовин, розробили 
покрокового плану співпраці та 
узгодження заходів співробітни-
цтва.

Наталія ПАВЛИШИН
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СТУДІЇ

ЗА ПРАВИЛАМИ МОЛОДОСТІ

По-різному складаються долі колишніх випускників 
Політехніки: одні здобувають наукову освіту в нас 
чи за кордоном, інші пробують себе у праці, а дехто, 
після пошуків самого себе, знову повертається до 
альма-матер.

Так сталося й з Дмитром Дон-
цем, який свого часу з відзнакою 
закінчив магістратуру на кафе-
дрі менеджменту міжнародного 
підприємництва в Інсти-
туті економіки та менедж-
менту. Отримавши фах 
магістра з менеджменту, 
працював викладачем на 
кафедрі маркетингу в Ін-
ституті підприємництва та 
перспективних технологій. 
Паралельно долучився до 
бізнесу. Згодом його знову 
потягнуло у рідні пенати. 
Відтак уже від 2012 року 
працює на кафедрі марке-
тингу і логістики.

— Я завідую лаборато-
рією кафедри й відпові-
даю за всю господарку інституту, 
— говорить мій співрозмовник. 
— Мультимедійними проектора-
ми вже обладнали 17 аудиторій і 
4 лабораторії інституту. За остан-
ні роки суттєво поліпшили рівень 
техніки, намагаємося силами тех-
нопарку оновити меблі у примі-
щеннях. Підготували до нормаль-
ної роботи комп’ютерні класи. 
Завдяки ректору торік практично 
кожен комп’ютерний клас облад-
нали кондиціонерами. Не відразу, 
повільно, але прогресуємо. 

Дмитро — молодий, енергій-
ний чоловік, який намагається 
виконувати всі покладені на ньо-
го обов’язки бездоганно. А ще він 
дуже непосидючий, намагається 
багато встигнути. Саме йому ка-
федра завдячує тим, що має су-
часну техніку, 70 точок доступу 
до інтернету (раніше було лише 
дві інтернет-розетки), працівники 
і студенти можуть користуватися 
вай-фаєм. З його ініціативи взим-
ку зробили позаплановий ремонт 
великого коридора, поставили 
лавки для студентів.

— Чималою проблемою для 
нас було сміття, яке студенти 

розкидали навколо себе, — зга-
дує Дмитро Михайлович. — А 
тому щороку на першому вступ-
ному занятті „знайомимо“ пер-

шокурсників… із смітником. При-
ємно, що тепер вони стежать за 
чистотою самі, а в кожній ауди-
торії є місце, де можна викину-
ти сміття. Ще одна велика про-
блема: їхня „художня творчість“, 
тому дбаємо, щоб студенти не 
обмальовували майно.

Цікавлюся у Дмитра Михай-
ловича, яким по завершенню 
навчання уявляв своє дальше 
життя.

— Були, звичайно, якісь ам-
біції, хотілося чогось досягнути. 
Міг продовжити навчання в ас-
пірантурі та перемогло бажання 
працювати, адже в сучасному 
суспільстві варто мати свої кош-
ти. Нині досвід роботи у приват-
них структурах допомагає мені 
у спілкуванні зі студентами. По-
яснюючи їм якийсь теоретичний 
матеріал, підкріплюю його при-
кладами з реального життя, тоді 
вони набагато швидше засвою-
ють його. Вважаю, що кожний ви-
пускник має спочатку отримати 
практичний досвід, бо в нас, на 
жаль, є багато таких, які ніколи 
не бачили практики.

Чи хочете відкрити у майбут-
ньому своє підприємство?

— Окрім бажання, потрібен 
ще стартовий капітал, добрий 
інвестор чи якась гарна ідея. 
Можна було б, звичайно „вписа-
тися“ у галузь ІТ, але для цього 
треба поповнити фахові знання, 
адже мої, десятирічної давності, 
вже не відповідають потребі дня. 
Намагаюся бути у курсі нових 
тенденцій із дисциплін, які ви-
кладаю, тому постійно збагачую 

свою бібліотечку, само-
удосконалююся. Англійську 
знаю на середньому рівні, 
можу спілкуватися, читати. 
Знаю польську. Дивлюся 
фільми, мовою оригіналів 
читаю наукові видання.

— Ми дуже шануємо 
Дмитра Михайловича, 
адже він — неформальний 
лідер всього допоміжного 
персоналу, — каже очіль-
ник кафедри Євген Кри-
кавський. — Відколи з ним 
працюю, не маю жодних 
проблем із комп’ютерним 

забезпеченням, участю у роз-
робленні нових та осучасненні 
„старих“ дисциплін, роботою 
студентів в інтернеті. Він є дуже 
добрий господарник. Мені з ним 
комфортно працювати: не хви-
лююся про техніку, а спокійно 
займаюся стратегічними справа-
ми кафедри. Він за сумісництвом 
— старший викладач, контролює 
студентів у часі виконання ла-
бораторних робіт, тому одразу 
розв’язує всі проблеми, що ви-
никають у навчанні. Між Дмит-
ром і мною встановилися добрі 
стосунки, базовані на вірі: великі 
покупки ми обговорюємо, а дріб-
ні повністю під його контролем. 
Мені хотілося б зберегти якнай-
довше його на кафедрі. Рік тому 
пропонував йому вступати до ці-
льової аспірантури, але він наразі 
відмовився. Проте має понад 20 
публікацій і більше 50 методич-
них розробок, пише роботу. Га-
даю, ще не все втрачено.

Ми спілкуємося з Дмитром 
Михайловичем і його керівни-
ком у 429 аудиторії (на світлині). 
Вона дуже ошатна, вся у квітах, 
тут відбуваються захисти, засі-
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СТУДІЇ

ЯПОНСЬКЕ ЛІТО У ПОЛІТЕХНІЦІ

Уже традиційно влітку на кафедрі іноземних мов Інституту 
гуманітарних та соціальних наук відбувається розмовний 
табір японської мови. Цей рік не став винятком — від 1 до 
5 липня три десятки охочих студентів пірнали у світ Японії.

Наставниками табору 
були постійні партнери 
кафедри ІМ — делега-
ти Японської Фундації в 
Україні Ясунорі Фуджі-
сакі та Томоко Маедзіму. 
На відміну від минулого 
року, цьогоріч до роботи 
Літньої школи долучилася 
також низка викладачів 
із Українсько-японсько-
го центру НУ „КПІ“ та 
ЛНУ імені Івана Франка. 
З нашого університе-
ту табором опікувалися 
завідувачка кафедри ІМ 
Наталія Мукан, працівни-
ки кафедри — Мирон Фе-

доришин, Ольга Літінська, 
Василь Трущак і керівник 
Українсько-японського 
центру при НТБ Львів-
ської політехніки Ігор Зо-
рій.

— Цьогорічний табір 
став не тільки прекрас-
ною нагодою для студен-
тів підвищити свій рівень 
японської, а й чудовим 
майданчиком для ака-
демічної комунікації між 
представниками трьох 
провідних вишів Украї-
ни. Можна сказати, що у 
кулуарах нашого табору 
відбулася міні-конфе-

ренція з проблем викла-
дання японської мови. Це 
справді безцінний досвід! 
— коментує доцентка  ка-
федри Ольга Літінська.

Учасниками школи 
стали три десятки охочих 
студентів 1–4 курсів спе-
ціальності „прикладна 
лінгвістика“, а також ін-
ших спеціальностей, котрі 
відвідують факультатив з 
японської мови, що діє на 
кафедрі ІМ. Попередньо-
го року таку можливість 
мали лише політехніки, 
цьогоріч японськомов-
ний табір відчинив двері 

для студентів-японістів 
Франкового вишу. 

Навчання було безоп-
латне. Щодня на студен-
тів чекало три пари, дві 
з яких — від викладачів- 
японців. Завершувала на-
вчальний день культурна 
програма, яку цього року 
розширили: „школярі“ 
мали змогу вбратися у 
традиційний японський 
одяг — юкату, спробувати 
свої сили у мистецтві ка-
ліграфії — сьодо та об’єд-
натися у колі японського 
танку — бон одорі.

— Японську вивчаю 
як другу іноземну мову. 
У цій школі брала участь 
ще минулого року, коли 
її організували вперше. 
Тоді мені дуже сподоба-
лося, бо це надзвичайно 
великий досвід, особливо 
для людини, яка небага-
то часу вивчає цю мову. 
Класно, що, окрім мови, 
ми ще вивчали японські 
традиції, культуру, зокре-
ма, каліграфію. Ніколи не 
думала, що це настільки 
складно — навіть кут три-
мання пензлика має зна-
чення. Уже вдруге я при-
міряла юкату, а однаково  
вражена. Мені дуже спо-
добалося, вже чекаю на-
ступного року, аби знову 
взяти участь у цій школі, 
— ділиться Каріна Мако-
гончук, студентка третьо-
го курсу, спеціальності 
„прикладна лінгвістика“.

По завершенню та-
бору-школи всі студенти 
отримали сертифікати 
учасника.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА) 

дання кафедри, семінари, різні 
зустрічі. Часто гості захоплю-
ються нею. А все тому, що одним 
із зацікавлень Дмитра Донця є 
флористика. Він любить спілкува-

тися зі своїми студентами, поза 
межами аспірантури працює 
над кандидатською дисертаці-
єю. У вільний час „чаклує“ над 
електротехнікою, ремонтує різні 

прилади, практикує велоспорт, 
іноді ходить у гори. Тобто живе 
за усіма правилами молодості.

Катерина ГРЕЧИН
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

ПЕЙНТБОЛ ЗАМІСТЬ ПИШНОГО ВИПУСКНОГО: 
ТАК КРЕАТИВЛЯТЬ НА КАФЕДРІ МПА
Коли навчання — це суцільний креатив, а викладачі не те, що 
йдуть у ногу з вимогами часу, а навіть випереджають його, 
шукаючи все ультрасучасне у викладанні своїх предметів, то 
й студенти із задоволенням вчаться і не просто відбувають 
пари, а з головою поринають у кожну тему, знаходячи теж 
неординарні підходи для їх засвоєння. І, зрештою, навіть 
прощання з альма матер відбувається не традиційно, а так, 
щоб випробувати на практиці все вивчене і засвоєне. Не 
вірите, що таке може бути в нашому університеті? То ви просто 
нічого не знаєте про кафедру менеджменту персоналу та 
адміністрування Інституту економіки і менеджменту.

Замість пишних бу-
кетів, нарядних суконь і 
макіяжу випускники МПА 
вирішили… постріляти у 
своїх викладачів фарба-
ми і запросили їх пограти 
у пейнтбол.

— Формуємо нові цін-
ності, ламаємо стерео-
типи. У політехніків існує 
традиція святкування за-
вершення навчання різ-
ними неформальними 
заходами, які часто відбу-
ваються у форматі випус-
кних вечорів. На кафедрі 
МПА ми вже давно визна-
чилися, що наші цінності 
є студентоорієнтовани-
ми, і наша місія — пле-
кати сучасну українську 
управлінську еліту — пе-
редбачає використову-

вати в процесі навчання 
найновіші інструменти 
менеджменту персоналу. 
Тому впродовж чотирьох 
років ми активно залуча-
ли, мотивували, розвива-
ли таланти наших студен-
тів, довіряли їм, вчилися 
разом із ними. І цьогоріч-
ні бакалаври зі спеціаль-
ності „Управління персо-
налом і економіки праці“ 
довели нам, що готові 
працювати в умовах змін 
і великих ризиків, вміють 
швидко адаптуватися до 
будь-яких умов, прийма-
ти нестандартні рішення, 
мислити креативно! — 
розповіла доцент кафедри 
менеджменту персоналу 
та адміністрування ІНЕМ 
Надія Любомудрова.

Про те, наскільки це 
було круто, можна зрозу-
міти навіть із коментарів і 
викладачів, і студентів на 
їхніх сторінках у фейсбуці.

— Мабуть, не зовсім 
адекватні студенти кли-
чуть своїх викладачів ба-
витись у пейнтбол, але ж 
які шалені викладачі, які 
підтримують їх у цьому. 
Ми завжди знали, що у 
надійних руках, але щоб 
настільки… Зі страхом в 
очах, але бажанням у сер-
ці ми таки відстрілялись. 
На чиєму боці перемога? 
На спільному! Перемога 
в емоціях, які ми отрима-
ли, перемога у словах, які 
були сказані, перемога в 
обіймах, які були найщи-
рішими. Кажуть, Бог ніко-

ли не моргає, й таки-так, 
Бог не зумів моргнути, 
коли поєднав нашу МПА, 
— написала на своїй сто-
рінці випускниця Ірина 
Легкобит.

Колишня завідувачка 
кафедри професорка ме-
неджменту персоналу та 
адміністрування Галина 
Захарчин додала:

— Це було неймовірно! 
Найкращий випускний із 
фантастичними студента-
ми! А танці, які були — і го-
пак, і полька, і танго і всякі 
інші викрутаси… Здається, 
навіть трохи опанували 
бойове мистецтво.

Ще одна випускниця, 
якій пощастило вчитися на 
такій креативній кафедрі, 
Ольга Задорожна зазна-
чила:

— Найважливіше, що 
ми завжди мали змогу 
бути СОБОЮ. Без пишних 
плать та затягнутих крава-
ток, отак просто зі зброєю 
в руках ми відстріляли свій 
випускний, смачно заїда-
ючи шматками улюбле-
ної піци. Дякую, улюблені 
викладачі, що дозволяли 
нам бути справжніми, го-
ворити те, що бажає душа 
і головне — допомага-
ли нам відкрити ще одну 
свою грань. Може, хтось 
і поставить під сумнів мої 
знання з певного предме-
ту, але нікому не дозволю 
поставити під сумнів Вашу 
неймовірність. Дякую, Ви 
— моє натхнення!

І це ще далеко не всі 
коментарі і не весь бурх-
ливий потік емоцій, якими 
команда МПА — і виклада-
чі, і студенти захоплюють 
всіх, хто бачить їхні спіль-
ні фото і читає коментарі. 
Зрештою, кому цікаво, на 
цій кафедрі завжди радо 
діляться своїм креативом, 
тож — звертайтеся!

Підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН
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ПОРАДИ ПСИХОЛОГА

ПОЧУТТЯ ТРЕБА РОЗПАЛЮВАТИ ПОСТУПОВО

Про стосунки двох та очікування від них говоримо з 
доценткою кафедри теоретичної та практичної психології 
Львівської політехніки, психологинею-практиком Іриною 
Сняданко. 

Знайомство 
через сайти — 
небезпечне

Хтось здивується: 
чому? Адже живемо у 
час інтернет-техноло-
гій, тому спілкування 
через соцмережі — 
звичне явище. Однак це 
створює багато ризиків. 
На сайтах знайомств 
збирається публіка од-
ного спрямування. Все 
відбувається за звич-
ним сценарієм: дівчина 
знайомиться з потен-
ційним кавалером, іде 
на перше побачення і 
чує: наступного разу 
у нас має бути секс, я 
мушу подивитися, чи ти 
мені підходиш. Якщо ді-
вчина погоджується на 
це, то повинна знати, 
що наступної зустрічі 
вже може не бути, хло-
пець після цього може 
зникнути.

Друга небезпека 
— ми нічого не знає-
мо про цю людину. Він 
може бути одружений. 
А може мати і з деся-
ток таких дівчат. Може 
відразу пропонувати ін-
тим. І якщо вона не по-
годжується, то дорікну-
ти у старомодності. 

Є випадки, коли двоє 
починають зустрічати-
ся, а профіль того хлоп-
ця і далі на сайті, лише 
аватарка інша. Коли 
дівчина цікавиться, що 
відбувається, він диву-
ється: „А чому ти вирі-
шила, що я мав на тобі 
зупинитися?  Я собі шу-
каю“.

Найкраще знайоми-
тися — через знайомих, 
скажімо, у колі друзів, 

коли є спільні знайомі 
або коли хтось із друзів 
знає того хлопця чи дів-
чину та вирішує вас по-
знайомити. Європейці 
знайомляться саме так. 
Це дає змогу бачити по-
тенційного партнера у 
товаристві, знати, як він 
поводиться, як до нього 
ставляться люди. Таким 
чином знаємо, чим ди-
хає ця людина, хто його 
друзі. А найважливіше 
— ми знаємо, що перед 
нами — реальна особа, 
а не хтозна-який персо-
наж із загадковим ніком 
і незрозумілою аватар-
кою. 

Перші кроки 
зустрічань: 
про що треба 
пам’ятати

Насамперед — не 
форсувати події та з 
першого-другого поба-
чення не мати очікувань, 
що це — мій хлопець чи 
моя дівчина. Найкраще 
— дружити якийсь час, 
пізнавати один одного, 
бачити поруч реальну 

людину, а не ідеалі-
зований об’єкт. Цьому 
і сприятиме тривале 
пізнавання, адже що 
менше знаємо люди-
ну, то більше на неї 
переносимо ідеальних  
очікувань, що більше 
людина мовчить, то 
більше можемо на-
фантазувати, яка вона 
мудра. А досить йому 
декілька слів сказати 
—  прозріваємо. Ви 
маєте знати цінності, 
вподобання партнера 
чи партнерки.

Також треба зна-
ти про очікування один 
одного від цих стосун-
ків. Буває, що декілька 
місяців зустрічаються, 
кудись разом ходять, а 
вона боїться поцікави-
тися, що між ними від-
бувається. І може дума-
ти собі, що це її хлопець, 
а він вважатиме: ти мені 
просто подруга, я люб-
лю з дівчатами ходити 
у кіно. Тому ні хлопці, ні 
дівчата не повинні боя-
тися прояснення у сто-
сунках — запитувати і 
чути, що каже партнер. 
Якщо він каже: ти мені 
просто подруга, між 
нами нічого немає — то 
треба розуміти, що так 
є. Бо інколи один скаже 
так, а другий думає:  я 
буду домагатися, здо-
буватиму її (його), за-
войовуватиму. Є такий 
вислів: любов – це есе-
мес без відповіді. Тобто 
вам послали есемеску, 
ви не відповідаєте, а її 
автор думає: це любов, 
я його люблю, хочу, ба-
жаю. 

Ще одна ситуація: 
починають двоє зустрі-

чатися і думають: ну це 
таке, це несерйозно. 
Ось колись, потім буде 
ідеальний принц на бі-
лому коні чи найгарні-
ша красуня світу. І тим 
люди знецінюють той 
момент, який мають тут 
і зараз — реальну люди-
ну, групи, де найбільше 
шансів познайомити-
ся, зав’язати стосунки. 
І цей теперішній вибір 
може бути на все жит-
тя. Часто до стосунків 
ставляться мовби до 
чогось другорядного, не 
вартого уваги, не ціну-
ють ні часу, ні партнера, 
який поруч. 

Така модель стосун-
ків і ставлення до вибо-
ру — причина зверну-
тися до психолога, щоб 
той допоміг з’ясувати: 
чому люди зустрічають-
ся, подорожують, навіть 
часто живуть разом, а 
не вважають це за сто-
сунки. 

Небезпеки для 
стосунків

Перша — Фейсбук 
та особливо Інста-
грам. Вони знецінюють 
партнера, породжую-
чи у нашій уяві розще-
плення: у соцмережах 
— ідеальний світ, де 
всі — заможні, на кру-
тих автах, у нічому собі 
не відмовляють, вони 
класні, усміхнені, нака-
чані, з ідеальною зов-
нішністю, без жодних 
проблем… 

Унаслідок такого 
споглядання і нама-
гання дотягтися до іде-
альності (як на фото чи 
відео) дівчата вкачу-
ють собі у губи силі-
кон, збільшують груди, 
хлопці вживають про-
теїни чи інші засоби для 
зміцнення тіла. 

Закінчення на 12 с. m
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Таке розуміння дуже 
перешкоджає стосун-
кам, тому що там, у 
соцмережах, ти ба-
чиш таке усе яскраве, 
привабливе, а  поруч 
— хлопець чи дівчина 
з неідеальною шкірою, 
зі звичайними губами, 
не качок і не багатій на 
крутому авто. Ми пере-
стаємо цінувати реаль-
ну людину — без фото-
шопу, з усіма вадами 
зовнішності, некруту, 
з різними життєвими 
клопотами, які вона 
постійно намагається 
розв’язати. Тож соці-
альні мережі сприяють 
відхиленню від норми! 

Друга — страх. Є 
багато страхів, що пе-
решкоджають збли-
женню. Вони пов’язані 
з базовими стосунками 
з батьками, які ми пе-
режили у ранньому віці. 
Якщо дитина підходила 
зі своїми емоціями, ба-
жаннями до батьків, а її 
відкидали, знецінювали, 
обзивали, принижува-
ли, то дорослою вона 
боятиметься підходити 
до особи, яка подоба-
ється. Їй легше спілку-
ватися з тим, до кого 
байдуже. Щоб не ви-
никало проблем, вона 
часто йде шляхом най-
меншого опору — почи-
нає зустрічатися з тим, 
хто їй не подобається. 
Так відчуватиме мен-
ше страху: все легко і 
класно… Або ж є так, 
що люди почали зу-
стрічатися, спілкування 
поглиблюється, а хтось 
лякається перспективи 
поглиблення стосунків і 
відступає. 

У стосунках треба 
подолати страх, виче-
кати, більше вивчити 
людину — багато спіл-
куватися, а не дофанта-

зовувати, що думає ін-
ший (бо нам так хочеть-
ся), не боятися про все 
говорити і розпитувати. 

Є дівчата чи хлопці, 
які кажуть: боюся про 
щось запитати, сказа-
ти про свої бажання, 
щоб мене не кинули. 
Така людина намага-
ється  пристосуватися, 
відмовляється від себе, 
від своїх бажань, по-
чинає жити бажання-
ми партнера. Причина 
може бути в тому, що 
у дитинстві батьки її 
не сприймали цілісно, 
а схвалювали тільки ту 
поведінку, що їм подо-
балася: за це  тебе лю-

блю, за це — ні. Тому у 
стосунках із партнером 
поводиться так само: 
буду поводитися чемно 
— він (вона) мене лю-
битиме.  Насправді це 
токсичні стосунки. 

Навчитися 
чекати і бути 
собою

Скільки часу пізна-
вати один одного? Це 
дуже індивідуальне 
питання. Але треба по-
важати ритм партнера. 
Якщо один каже: мені 
зашвидко, я ще не гото-
вий, то другий може об-
ражатися, підозрювати 
у нелюбові. Це лише 
говорить, що ми не по-

важаємо рамок парт-
нера, його ритму, його 
способу розгортання 
ситуації. Треба навчи-
тися чекати. Коли хтось 
ще не готовий (це може 
тривати від тижня і до 
півроку-року) — це не 
означає, що не любить. 
У стосунках головне — 
довіра. Але комусь тре-
ба більше часу, аби по-
чати довіряти. А зруй-
нувати все дуже легко, 
на це достатньо миті, 
натомість щоб побуду-
вати стосунки, потрібен 
час і нелегка праця. 

Що більше психо-
логічних проблем, то 
більш ідеальний об-

раз себе намагається 
створити партнер, не 
показує своєї справж-
ності. А за півроку вже 
нема ресурсу тримати 
цю марку. Що здоро-
віша людина, то більш 
справжня від початку. 
У здорових стосунках 
партнер розкриваєть-
ся щораз більше, а не 
навпаки — спершу го-
товність на все, а по-
тім — спустошення, 
адже минає перший 
етап — пристрасть, за-
коханість, бажання во-
лодіти, а далі люди не 
можуть перейти до на-
ступного,  бо втратили 
ресурс. 

Стосунки також мо-
жуть зазнати краху зав-

дяки ранньому сексу на 
початку: він прив’язує, 
людина не відчуває ні-
чого особливого — очі-
кує зриву емоцій, фе-
єрверку, а його нема. А 
феєрверк буде, коли є 
відстань, чекання, розу-
міння, що все найкраще 
— попереду. Звісно, хто 
не долюблений у ди-
тинстві, може погоджу-
ватися на компроміс — 
починати швидке стате-
ве життя лише заради 
бажання партнера, а 
не через своє переко-
нання. Це насправді ні-
кому не потрібне жер-
твоприношення. Треба 
визначати пріоритети і 
дотримуватися їх.

Партнера потрібно 
потрохи впускати у своє 
життя. Треба заскучити, 
зголодніти, засумувати 
один за одним, не бачи-
тися ледь не щодня, не 
бути постійно на теле-
фонному зв’язку, не зо-
середжуватися один на 
одному, бо у таких сто-
сунках можна швидко 
почати задихатися. Лю-
дям достатньо спочат-
ку розмовляти телефо-
ном раз на два-три дні, 
з часом — щовечора 
на якихось 20–30 хви-
лин, а попри те — жити 
звичним досі життям, 
не порушувати особис-
тий простір постійним 
мобільним зв’язком. 
Тоді обоє цінують свої 
стосунки. Однак коли є 
все і відразу, то швидко 
виникає відчуття байду-
жості, того, що любов 
минула, а насправді її 
вогник ледь розпалив-
ся і згас. Думка, що з 
наступним партнером 
буде по-іншому — ілю-
зія: буде так само. На-
томість треба розпалю-
вати стосунки та, відпо-
відно, почуття. 

Ірина МАРТИН

ПОЧУТТЯ ТРЕБА РОЗПАЛЮВАТИ ПОСТУПОВО

m Закінчення. Початок на 11 с.
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КУЛЬТУРА

КОЛИ МУЗИКА ЄДНАЄ І ЗБЛИЖУЄ

Дві країни, два фестивалі — народний 
камерний оркестр „Поліфонія“ 
Львівської політехніки від 28 червня 
до 5 липня відвідав фестиваль „Схід — 
Захід. Зближення“ (Польща) і фестиваль 
„Шенгенський меридіан“ (Словаччина).

„Схід — Захід. Збли-
ження“ проходив 28–30 
червня у місті Радом-
сько та близьких до ньо-
го містах. Організування 
цього фестивалю орієн-
товане на підтримку до-
бросусідських і культур-
них зв’язків між Украї-
ною і Європою, зокрема 
Польщею. „Поліфонія“ 
стала його гостем уже 
вдруге і знову отримала 
добрі враження як від 
виступів, так і від публі-
ки. Оркестр взяв участь у 
трьох концертах у різних 
локаціях: у місцевому 
костелі, у дворику Музею 
історії та в міському Домі 
культури. Останній ви-
ступ був спільний — ра-
зом з двома аматорськи-
ми польськими хорами 
й галицьким камерним 
хором „Євшан“ колектив 

виконав „Халелуя“ Ген-
деля, частину з ораторії 
„Месія“.

1 липня оркестрантів 
Політехніки зустріли гори 
Словаччини — селище 
Злата Ітка біля Кошице. 
Після відпочинку на „По-
ліфонію“ чекали виступи 
у Татранській Ломніці і 
в костелі в Кошице. І 4 
липня — спільний кон-
церт усіх колективів, які 
взяли участь у „Шенген-
ському меридіані“, фес-
тивалі зближення Украї-
ни, Польщі, Словаччини. 
Твір Stabat mater Карла 
Дженкінса виконували 
студентський хор Вроц-
лавської політехніки, 
хор „Євшан“, оркестр 
народних інструментів 
Ужгородського музич-
ного училища, духовий 
оркестр Klasik Band (Ко-

шице), ансамбль удар-
них інструментів з Лєг-
ніце (Польща) і народ-
ний камерний оркестр 
„Поліфонія“. І в Польщі, 
й у Словаччині зведе-
ним музичним дійством 
керував диригент Ро-
ман Кресленко. Він, як і 
вокалістки Ірина Семе-
нюк, Таміла Мамедова, 
був спеціальним гостем 
„Шенгенського меридіа-
ну“.

— На цьому фестива-
лі ми з „Поліфонією“ по-
бували вперше, — каже 
Роман Кресленко, — і в 
нас зосталися дуже добрі 

враження — чудова краї-
на, добрі люди, вдячні 
слухачі. У нашій програмі 
було понад двадцять тво-
рів — у костелах викону-
вали духовну, іноземну 
й українську, музику, на 
відкритих майданчиках 
— світську. Публіка не 
раз викликала нас на біс, 
вставала під час концер-
ту. Ми знайшли багато 
друзів, налагодили різні 
контакти. Тож у майбут-
ньому сподіваємося на 
співпрацю з Німеччиною 
і Бельгією.

Наталя ЯЦЕНКО
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КУЛЬТУРА

„СУЗІР'Я“ ЯСКРАВО ЗАСВІТИЛОСЯ В ЮРМАЛІ

Ансамбль естрадної пісні Львівської політехніки взяв 
участь у ХІ Міжнародному фестивалі дитячої та юнацької 
творчості Rudaga New Star. У категорії „співочі колективи“ 
він найкращий.

Фестиваль тривав два 
дні: 20 червня у Куль-
турному центрі Юрмали 
відбувалися конкурсні 
виступи, а 21 червня — у 
легендарному концерт-
ному залі Dzintari пе-
реможці конкурсу дали 
благодійний гала-кон-
церт. У конкурсній про-
грамі задіяли інструмен-
талістів, солістів, танцю-
ристів. Окрім львів’ян, 
Україну представляв 
студентський хоровий 
колектив із Сум — оби-
два колективи запросив 
до Латвії МОН України. 
Учасники „Сузір'я“ ви-
конали пісню „Оберіг“, 
за котру удостоїлися 
схвальних відгуків журі 
й диплома, а згодом, 
під час гала-концерту — 
гран-прі.

— У кожній категорії 
присуджували гран-прі, 
власники цих нагород 
виступали на гала-кон-
церті. Хоч спершу в на-
шій категорії оголосили 
перше й друге місця, а 
нам вручили лише дип-
лом, що нас здивувало. 
Та вже згодом, висту-
паючи на гала-концерті, 
ми отримали гран-прі, 
а також набір фірмової 
косметики й статуетку. 
Цікаво, що латвійців-пе-
реможців винагород-
жували ще й путівками 
за кордон, грошима, — 
розповідає про Rudaga 
New Star Оксана Спон-
дич, керівниця ансамб-
лю естрадної пісні „Су-
зір'я“. — Крім цього, 
після виступу на кон-
курсній програмі журі 

попросило виступити 
нас без фонограми — 
ми заспівали приспів і 
здобули схвалення. За-
галом враження від по-
їздки позитивні — жили 
в добрих умовах у гур-
тожитку місцевого коле-
джу, а після всіх виступів 
мали екскурсію Ригою та 
поромом у Стокгольм до 
Швеції. Студентів дуже 
вразив пором — умови 
надзвичайні — свій су-
пермаркет, простір для 
розваг.

Підготовка „Сузір'я“ 
до фестивалю була не-
довга, оскільки поїздка 
спонтанна. Складність, 
згадує Оксана Спондич, 
викликало те, що не всі 
студенти могли поїхати 
й доводилося вибирати 
серед них нових соліс-

тів. Але вдалося успіш-
но з усім справитися — і 
за короткий час колек-
тив має вже друге гран-
прі (перше — на „Місті 
Лева“). Керівниця вва-
жає, що такі перемоги — 
не привід розслабляти-
ся, а навпаки — стимул 
іти далі, до нових здо-
бутків співочих вершин.

Наталя ЯЦЕНКО
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КУЛЬТУРА

КОЛЬОРОВИЙ БУНТ Й УРБАНІСТИЧНІ ВІЗІЇ МИТЦІВ 
ІЗ ПОЕТИЧНОЮ ДУШЕЮ

До 28 липня у галереї „Зелена канапа“ виставлено 
на огляд фундаментальні полотна Петра Сметани, 
художника, який дивиться на місто лірично. А в Музеї 
етнографії та художнього промислу до 12 вересня — 
насичена барвами експозиція представника 
закарпатської школи малярства Василя Шиндри.

Василь Шиндра, відкриваючи 
власну експозицію, зізнався, що 
хотів потішити своїми роботами 
львів'ян, принести її відвідувачам 
миті естетичного задоволення. 
Учасник міжнародних і вітчиз-
няних виставок, ініціатор і двічі 
голова спілки закарпатських ху-
дожників „Карпатські кольори“, 
розробник проектів із облашту-
вання пам'ятників і музеїв у селі 
Колочава, у нашому місті він зна-
ний мало. Тому певною мірою ви-
ставка „Карпатські візії Синього 
виру“ — це ближче знайомство 
з митцем, а не лише відзначання 
його 60-річчя.

Хоч останніми місяцями Му-
зей етнографії та художнього 
промислу переповнений маляр-
ською красою та барвистістю 
митців гірського краю, твори Ва-
силя Шиндри — ніби входження 
у казку. Академік Степан Павлюк 
вражений відчуттям містичності, 
яке передає автор, незвичністю 
й експресивністю його творчої 
манери.

На виставці представили сим-
волічно 60 робіт. Вони відобра-

жають два віхові періоди митця: 
у трьох залах експоновано твори 
ранні, які зазнали впливу худож-
ників-корифеїв, а у двох цент-
ральних — зрілі, переповненні 
буянням кольорів, які є виражен-
ням неповторності стилю Василя 
Шиндри. Залиті сонцем полотна 
манять, але світло присутнє і в 
картинах місячного циклу — ми-
тець уважний до світло-тіньових 
контрастів.

Куратор виставки Олександр 
Масляник зауважує, що Василь 
Шиндра є художником із  поетич-
ною душею, який багато читає і 
багато працює. Кожна його ро-
бота — це виплеск  енергії, про-
явлення любові до батьківщини.

Декан факультету історії і тео-
рії мистецтв ЛНАМу Ростислав 
Шмагало розповів, що, за його 
спостереженнями, все ХХ і по-
чаток ХХІ століття закарпатська 
школа художників не перестає 
дивувати. Вона начебто від-
межована від решти шкіл китай-
ською школою традицій, у тво-
рах її митців — розмаїття барв і 
їхня гармонія. Акрилові роботи 

Василя Шиндри, покриті лаком, 
нагадують традиційне малярство 
Закарпаття. Стиль автора дина-
мічний, він є впізнаваний, як і 
школа, до якої належить.

Інша школа, львівська, стала 
фундаментом для митця, тво-
ри якого експонують у галереї 
„Зелена канапа“. Молодий ху-
дожник, випускник НЛТУ Украї-
ни Петро Сметана свою першу 
персональну виставку відкрив у 
цьому ж просторі 9 років тому. 
Відтоді різні впливи й внутрішні 
пошуки привели до того, що він 
„еволюціонував у яскраву творчу 
одиницю загальнонаціонального 
масштабу“. Мінімалізм, філосо-
фічність — ці риси характеризу-
ють стиль Петра Сметани, лірика 
урбаністичного пейзажу.

Назва теперішньої виставки — 
„Ефемерний ландшафт“. Вона є 
продовженням у Львові проекту, 
котрий був представлений у ме-
жах Kyiv Art Week—2019, міжна-
родного фестивалю сучасного 
мистецтва. Місто Петра Смета-
ни дещо схоже на міраж, але за 
обрисами можна відчитати лі-
нії будинків і мостів. Здавалося 
б, будівлі — тривкі, а насправді 
дуже тлінні й тендітні. Тому, вва-
жає автор, потребують фіксації.

Бажання відволіктися від мі-
ста приведе вас до гір Василя 
Шиндри, а бажання подивитися 
на міські краєвиди під незвич-
ним кутом зору — до ландшафтів 
Василя Шиндри. І в першому, і 
другому випадках насолода від 
візуального сприйняття гаран-
тована.
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ЗДОРОВ'Я

ЦІЛУЙ МЕНЕ, СОНЦЕ, ЦІЛУЙ!

Упродовж століть засмагла шкіра була ознакою бідності 
та низького походження. І лише на початку 1920-х років 
смаглявість почала набувати естетичної цінності — тоді 
легендарна Коко Шанель повернулася з відпочинку у 
Середземномор'ї з легкою засмагою, чим ввела на неї моду. 
Нині ж слова „літо“ і „засмага“ — майже синоніми. Про 
цей невід’ємний атрибут літнього сезону розповідає лікар–
дерматолог Марта Гладун.

Чому ми засмагаємо?
— Засмага — це 

захисна функція шкіри. 
Під впливом сонячного 
проміння амінокислоти й 
ферменти, що містяться в 
епідермісі, утворюють ре-
човину меланін, яка й на-
дає шкірі „шоколадного“ 
кольору. Для нашого орга-
нізму меланін є дуже важ-
ливий, оскільки виконує 
функцію фотопротектора, 
який перетворює світлову 
енергію на теплову, за-
хищає клітини від мутації 
та руйнування, деактивує 
вільні радикали, захищає 
шкіру від іонізуючого ви-
промінювання, а також є 
каталізатором багатьох 
процесів. Меланін утво-
рюється в одному з видів 
клітин — меланоцитах, 
які становлять близько 7% 
усіх клітин шкіри людини. 
Засмага залежить не від 
кількості меланоцитів, а 
від впливу на них сонячної 
енергії, однак, що ближче 
ці клітини розташовані до 
поверхні шкіри, то скоріше 
та інтенсивніше проявля-
тиметься потемніння.

З якого віку можна за-
смагати?
— Шкіра дітей до двох 

років не здатна утворю-
вати меланін, тому їм ба-
жано уникати сонячного 
випромінення. Від трьох 
років діти можуть перебу-
вати на сонці 5–10 хвилин, 
але обов’язковою умовою 
є головний убір, покриті 
плечі та нанесення сон-
цезахисного засобу на всі 
відкриті ділянки шкіри.

Чи корисна засмага?
— Багато людей 

вважають її ознакою здо-
рової та красивої шкіри. 
Але, на жаль, шкоди від за-
смаги значно більше, ніж 
користі. Надмірне перебу-
вання на сонці є одним з 
чинників ризику розвитку 
раку шкіри. Також багато 
людей засмагають, пере-
конуючи себе, що це ко-
рисно, адже утворюється 
вітамін Д. Однак синтез 
цієї речовини у шкірі є об-
меженим процесом, тому 
довге лежання під палю-
чим сонцем не примно-
жить кількості вітаміну. 

Сонячні промені мають 
різну довжину, а з нею — і 
вплив на шкіру. UVA-про-
мені завдовжки 320 нм 
проникають у дерму, де 
порушують структуру 
колагену та молекул гіа-
луронової кислоти — шкі-
ра стає сухою, зневодне-
ною та починає старіти. 
UVB-промені сягають 290 
нм, діють на епідерміс, 
даруючи „шоколадну“ 
засмагу, а також опіки й 
ознаки старіння шкіри. 
UVC-промені завдовжки 
100 нм — найбільш агре-
сивні для шкіри, але, на 
щастя, вони не проника-
ють крізь озоновий шар 
Землі. 

Отож „смажитися“ на 
сонці не можна?

— Зважаючи на всі по-
передні аргументи щодо 
шкоди від засмаги, ми не 
рекомендуємо таке прак-
тикувати. Якщо ж маєте 
непереборне бажання за-

смагати — треба робити 
це правильно. 

Не забувайте наноси-
ти сонцезахисні засоби за 
15–30 хвилин до виходу з 
дому, навіть на такі ділян-
ки шкіри як вуха, долоні, 
ступні. Робити це потріб-
но і коли яскраве сонце, і 
коли хмарно, послугову-
ючись правилом „чайної 
ложки“: на кожну частину 
тіла — чайна ложка засобу. 
Поновлювати шар сонце-
захисного крему на тілі по-
трібно кожні 1,5–2 години, 
а також, якщо ви спітніли 
чи плавали.

Важливо уникати пере-
бування на сонці від 10-ї до 
16-ї години, коли сонячні 
промені є найбільш актив-
ні. Захищайтеся головними 
уборами, сонцезахисними 
окулярами та намагайтеся 
більше перебувати в тіні. 
Пийте багато води та не 
зловживайте алкоголем у 
спекотну погоду.

Як правильно обрати 
сонцезахисні засоби?

— Продукти із фільтром 
SPF-30 відбивають 97% 
сонячних променів, а SPF-
50 — 98%, тому не варто 
обтяжувати шкіру насиче-
ною текстурою кремів із 
максимальним захистом. 
Обов’язково звертайте 
увагу, чи захищає засіб 
від UVA- та UBV-променів, 
а також, чи не містить він 
парабенів — вони закупо-
рюють пори та провокують 
висипання. Найбезпечні-
шими фільтрами для шкіри 
є фізичні, а саме — оксид 
цинку й діоксид титану, 

але вони не стійкі та за-
лишають білувату вуаль. 
Для власного комфорту 
обирайте сонцезахист із 
комбінацією фізичних та 
хімічних фільтрів — вони 
стійкі й непомітні на шкірі.

На що звертати увагу 
при засмаганні?

— Передусім на само-
почуття: чи не болить голо-
ва, чи не відчуваєте втоми 
та сонливості. Це можуть 
бути перші ознаки тепло-
вого чи сонячного удару. 
Звісно, зважайте на стан 
шкіри: червона й гаряча 
— ознака опіку. Людям, які 
мають родимки, варто спо-
стерігати, чи не змінилися 
їхні розмір, колір, краї, чи 
збережена симетричність. 
До слова, кожному, неза-
лежно від кількості й роз-
міру родимок, раз на рік 
необхідно проходити огляд 
у дерматолога за допомо-
гою дерматоскопа, щоб лі-
кар зміг точно підтвердити 
відсутність злоякісних пе-
рероджень родимок.

Кому засмагати кате-
горично заборонено?

— Маленьким дітям, 
людям літнього віку, гі-
пертонікам, пацієнтам із 
алергією на сонце, вагіт-
ним. У групі ризику також 
перебувають особи із ве-
ликою кількістю родимок, 
ті, у кого в родині були ви-
падки раку шкіри, а також 
особи з ендокринологіч-
ними захворюваннями та 
новоутвореннями. 

Анастасія СТЕПАНЯК
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально:
7. Навмисний зрив роботи, відмова від неї чи сві-
домо недбале її виконання. 8. Наука про розви-
ток природи, суспільства; розповіді про минуле. 
9. Розбещена розкошами та неробством люди-
на. 10. Давньогрецький історик, якого назива-
ють „батьком історії“. 11. Прісноводна костиста 
риба. 13. Наука про рослини. 15. Вид живопису. 
18. Чотириструнна ліра у давніх греків. 19. Один 
із найвищих дворянських титулів у Західній Єв-
ропі, який у слов’янських країнах відповідав ти-
тулу князя. 20. Невеликий уривок, фрагмент ху-
дожнього твору, що зображує одну з подій або 
важливий момент у долі персонажа. 21. Той, хто 
насильно захоплює, краде чуже майно. 25. Висту-
пи приїжджих артистів. 26. Заходи, за допомогою 
яких запобігають поширенню інфекційних хвороб. 
27. Хвойне дерево, яке в західних областях Укра-
їни називають смерекою. 28. Пудель Мальвіни. 
30. Твір художника. 32. Драматичний твір із ве-
селим, смішним сюжетом. 33. Установа, що кон-
тролює перевезення товарів через кордон. 

Вертикально:
1. Чоловічий голос. 2. Певна кількість ліків на один 
прийом. 3. Художник, який малює морські крає-
види. 4. Мала планета, що обертається навколо 
Сонця між орбітами Марса та Юпітера. 5. Музичний 
твір, призначений для виконання одним інструментом, 
одним співаком. 6. Отруйна речовина, що міститься 
у тютюні. 11. Наука про методи створення й викори-
стання географічних мап. 12. Галузь техніки, пов’язана 
з виготовленням і застосуванням сигнальних, запа-
лювальних та димових сумішей, ракет, феєрверків. 
14. Документ, що посвідчує право на користування бі-
бліотекою, місцем у театрі, на стадіоні впродовж пев-
ного часу. 16. Людина з психічним недорозвиненням, 
глибокою розумовою відсталістю. 17. Латинська назва 

канікул у навчальних закладах. 21. Наука про Землю, 
про методи пошуку корисних копалин. 22. Сукно тем-
но-червоного кольору. 23. Людина, яка любить свою 
батьківщину, віддана своєму народові. 24. Приміщен-
ня у християнських храмах, призначене для зберіган-
ня культового начиння, вбрання священнослужителів, 
богослужбові книги; захристія. 29. У давньогрецькій 
міфології бог несправедливої війни. 31. Місце, захи-
щене від прямого сонячного проміння.

Склала Христина ВЕСЕЛА

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10

11 12

13 14 15 16

17

18

19 20

21 22

23 24

25 26

27

28 29 30 31

32 33

НАШ КАЛЕНДАР
12 липня — Святих апостолів Петра і 
Павла.
4 серпня — День Національної поліції.
23 серпня — День Державного прапора 
України.
24 серпня — День незалежності Укра-
їни.

Пам’ятні дати
14.07.1995 — помер Олесь Гончар, відо-
мий український письменник. 
16.07.1990 — Верховна Рада УРСР ухва-
лила Декларацію про державний су-
веренітет України.
17.07.1849 — народилася Олена Пчілка, 
українська письменниця і етнограф 
(мати Лесі Українки).

17.07.1871 — народився Філарет Колес-
са, український композитор.
18.07.1880 — народився Володимир 
Винниченко, український письменник.
21.07.1907 — народилася Олена Теліга, 
українська поетка, діячка ОУН.
21.07.1941 — помер Богдан Лепкий, 
український письменник.
22.07.1944 — помер у Празі Олександр 
Олесь, український поет.
1.08.1913 — померла Леся Українка, 
українська письменниця.
23.08.1867 — народився Осип Маковей, 
український письменник.
25.08.1924 — народився Павло Загре-
бельний, український письменни
27.08.1856 — народився Іван Франко, 
український письменник, науковець і 
громадський діяч.

Відповіді на кросворд, 
опублікований у числі 22

Горизонтально: 4. Газават. 
9. Піраміда. 10. Плавання. 11. На-
товп. 13. Октет. 14. Глобус. 15. Ка-
рате. 16. Дренаж. 17. Репетитор. 
20. Касим. 23. Туркестан. 27. Ви-
бори. 28. „Іліада“. 31. Корона. 
32. Ането. 33. Азімов. 34. Корек-
тор. 35. Трибунал. 36. Святиня.
Вертикально: 1. Марафон. 
2. Фальстарт. 3. Карпати. 5. Гі-
малаї. 6. Каботаж. 7. Мародер. 
8. Антураж. 12. Прерогати-
ва. 14. Гідропоніка. 18. Покер. 
19. Томат. 21. Виводок. 22. По-
лонез. 24. Есперанто. 25. Міні-
мум. 26. Адвокат. 29. Габрово. 
30. Фортуна.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив Народного до-
му „Просвіта“ Львівської 
політехніки сердечно ві-
тає з днем народження 
заступника директора 

Іванну Федорівну  
БАРИЛЮК.

Прийміть наші найщиріші вітання, найтеплі-
ші побажання міцного здоров’я, родинного 
затишку, добробуту, сили й наснаги для но-
вих здобутків.
Нехай на життєвому шляху Вас завжди су-
проводжує святковий настрій, а кожен день 
Вашого життя буде світлим і сонячним, ба-
гатим на щастя та добро, дарує радість і ду-
шевний комфорт. Бажаємо, щоб Вас щодня 
оточували і зігрівали своєю любов’ю, шаною 
та повагою близькі та рідні, щирі друзі, ко-
леги по роботі. 

МНОГАЯ 
ЛІТА!

Колектив редакції 
тижневика ,,Аудито-
рія“ щиро вітає з при-
йдешнім днем уродин 
ректора Національ-
ного університету „Львівська політехніка“

Юрія Ярославовича  
БОБАЛА.

Щоб спокій і мир панували в родині, 
Щоб щастя всміхалось при кожній годині, 

Нехай обминають Вас болі й тривоги, 
Хай стелиться довга життєва дорога. 

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

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

ПОЕТ ІЗ БОЖОЇ ЛАСКИ!

80 літ тому 9 липня народився зна-
ний поет України, інтелектуал, фі-
лософ, шістдесятник, громадський 
діяч, моральний авторитет нації 
Ігор Калинець. Хто живе з Украї-
ною в серці, той добре розуміє, що 
значить для нашого народу ця ди-
вовижна особистість. Не вдаючись 
до пафосу, скажу словами Івана 
Гречка: „Калинець — поет із Божої 
ласки“. 
Від появи його першої збірки „Во-
гонь Купала“ всі, хто цікавився українською 
поезією, зрозуміли, що в нашій культурі 
з’явився поет могутнього духу й інтелекту. 
У всій творчості Калинця від першої збірки і 
до останньої „Ладі і Марені“ знайдемо чима-
ло роздумів із нашої історії й культури, афо-
ристичних і навіть пророчих висловів. Візь-
мімо хоч би й цей: „З Галича вітер цілющий, 
з Галича вітер державний“. Ці слова написа-
но задовго до створення Товариства україн-
ської мови, Руху, революцій у Києві, поїздок 
на Схід, бо Калинець, як ніхто розумів і все 
для цього робив, щоб Галичина не була ти-
хою, загумінковою провінцією, а воювала за 
Велику Україну. 

У пам’яті зринає 1972 рік. На Верб-
ну неділю за вказівкою партко-
му нас вигнали садити парк. Пох-
нюплені, з лопатами, в буденному 
одязі ми пішли. А він... На вулиці 
Коперника вже після „воскресни-
ка“ зустріла Калинця. Зосередже-
ний (Ірина вже була за ґратами) ніс 
у руках урочисту лозу. „Не я б’ю, 
лоза б’є, від нині за тиждень Ве-
ликдень!“. 
Усе життя Калинці наближали Ве-

ликдень Незалежності нашої Держави. 
У Львові ми його побачили аж через 9літ (6 
років таборів і 3 — заслання)…
„Просвіта“ Політехніки і мої друзі-однодумці 
вважають дарунком Долі жити і працювати 
поруч із Ігорем Калинцем. А що ж побажа-
ти йому з нагоди ювілею? Усі разом бажаємо 
дорогому нашому Поетові здоров’я, а ще — 
щоб Володарка слова, огортаючи його сво-
їм крилом, дарувала щасливі хвилини буття 
і натхнення.

Від імені ради Товариства „Просвіта“  
Львівської політехніки — Христина БУРШТИНСЬКА, 

голова Товариства, професорка
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ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ
Вийшов спеціальний випуск 

тижневика „Аудиторія“ з новими 
правилами прийому до Національ-
ного університету „Львівська полі-
техніка“, інформацією про інститу-
ти, коледжі, напрями підготовки, 
спеціальності, вартість навчання.

Тижневик можна придба-
ти в крамничках видавництва  
(головний, 1, 2, 4, 5, 8, 11 корпуси, 
студентська бібліотека).

За довідками звертайтеся в 
редакцію тижневика „Аудиторія“:  
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, 
кімн. 103, тел. 258-21-33.

Колектив кафедри напівпровідникової елек-
троніки Інституту телекомунікацій, радіое-
лектроніки та електронної техніки з глибоким 
сумом сповіщає, що на 61 році пішов з життя ін-
женер кафедри 

Михайло Іванович Мисак
і висловлює щирі співчуття родині та близьким 
покійного.

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, 
які видав Національний університет 
„Львівська політехніка“: 
студентський квиток на ім’я: Крупський 
Богдан Володимирович;
залікову книжку № 1817073 на ім’я: Жидков 
Максим Олександрович; 
залікову книжку № 170272 на ім’я: Романів 
Станіслав Ігорович. 
Вважати недійсним додаток до свідо-
цтва про здобуття повної загальної се-
редньої освіти ВК № 51173510, виданий 
26.06.2019 р. на ім’я: Тихоровська Олена 
Володимирівна.

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках  

(чорно-білий друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, м2 450 220 110 50 24

Ціна, грн. 350 250 200 150 100

Примітка: непряма реклама, 
ювілейні та інші статті на 
замов лення — 50% від тари-
фів.

На обкла динці  
(остання сторінка,  
повноколірний друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110

Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення  
рекламного блоку  

на замовлення

Незалежно від місця розміщення               
і розміру:
• реалізування ідеї замовника                     
з викорис тан ням матеріалів 
замовника — 150 грн.;
• реалізування ідеї замовника, 
пошук матеріалів — 250 грн.;
• від розроблення ідеї замов-
ника в редакції до виготовлен-
ня кінцевого зразка — 350 грн.

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

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

Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com
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