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День святого Миколая:     
    політехніки — дітям



ВАША ДУМКА

Віктор Безпалов, випускник Інституту 
будівництва та інженерних систем:

„Робота сама мене 
знайшла”

Нині роботодавці активно співпрацюють із універси-
тетами, тому знайти роботу набагато легше. Достат-

ньо лише бути активним та старанним студентом і брати 
участь у проєктах, які потенційні роботодавці пропонують 

інститутам. Пам’ятаю, що не шукав роботу, а просто взяв участь у проєкті зі 
створення макету житлового містечка для будівельної фірми. Мою роботу від-
значили, а згодом зателефонував представник фірми та запропонував роботу.

Любов Багдасарова, випускниця Інституту права, 
психології та інноваційної освіти

„Розчарувалась у професії”
Навчалася на психології, вірила, що ця професія є 
дуже корисна та потрібна людям. Проте скоро відчу-

ла розчарування, адже шукаючи роботу, я зрозуміла, 
що в нас вона є не актуальна й часто діє не на користь 

людині, а просто виманює гроші, користуючись станом 
пацієнта. Тому нині працюю візажистом та стилістом із зачі-

сок, маю власну студію в рідному Луцьку.
Міркувала й опитувала Анастасія ЗАДОРОЖНА

Сніжана Скоропад, випускниця  Інституту 
гуманітарних та соціальних наук:

„Знайшла роботу не за 
спеціальністю”

Замислилась про пошуки роботи, навчаючись на 
четвертому курсі на документознавця. На жаль, ро-
боту за фахом мені знайти не вдалось, адже вакансій за 
цією спеціальністю майже не було, а кількість претенден-
тів була велика. Проте після тривалих пошуків мені вдалося знайти дотичну 
до фаху професію.

Маркіян Сигінь, студент магістратури Інституту 
права, психології та іноваційної освіти:

„Роботу знайшов, ще на 
третьому курсі”

Кажуть, що студентові важко працевлаштуватися, проте, 
все залежить від бажання. Коли я навчався на третьому 
курсі юридичного факультету, то вирішив, що мені потрібна 
практика, щоб удосконалити свої знання. Спершу мені всюди 
відмовляли, аргументуючи відсутністю досвіду роботи, та я не зупинився. Про-
ходив різні курси, про які повідомляли в інституті, відвідував ярмарки кар’єри та 
ходив на всі можливі співбесіди. Так моя наполегливість перемогла, і я нині пра-
цюю на омріяній роботі та сподіваюся, що на мене чекають великі перспективи.

ЧИ ЛЕГКО ЗНАЙТИ РОБОТУ ВИПУСКНИКОВІ ЗВО?
10% безробітних українців — 

молоді люди, які не знайшли 
роботу після ЗВО. Такі дані 
озвучив заступник міністра 
економіки Сергій Ніколай-
чук із посиланням на ін-
формацію від Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України.

До прикладу середній рівень 
безробіття випускників у 
Європейському Союзі 2019 
року становить 5%.

Система вищої освіти, яка має 
забезпечувати велику частку 
потреб на ринку праці, й досі 
страждає від радянських 
пережитків, як зазначається 
у звіті Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства України.

В Україні молодь радше всту-
пає в будь-який ЗВО, аніж 
отримує професію в закладі 
професійно-технічної (се-
редньої спеціальної) освіти. 
Тому, за офіційними даними 
Міністерства освіти і науки, 
охоплення молоді вищою 
освітою становить 79%.

Часто проблеми працевлашту-
вання випускників полягають 
у завищених вимогах однієї 
чи обох сторін. З одного боку, 
фахівці без досвіду роботи 
хочуть отримувати високу 
заробітну плату, що не вла-
штовує працедавця, або ж 
навпаки, працедавець ого-
лошує завищені вимоги до 
спеціаліста, не враховуючи 
його вміння та можливості.

Нині є чимало різноманітних 
можливостей для студентів, 
аби підвищити їхній рівень 
конкурентоспроможності 
та допомогти їм уникнути 
проблем у майбутньому. 
Крім освітніх програм, це 
й додаткова освіта: курси, 
стажування, семінари. 

Чи справді ситуація з роботою 
у випускників ЗВО є така 
критична? Відповідь на це 
запитання ми шукали серед 
колишніх студентів Львів-
ської політехніки.
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непротокольна зустріч

МІСІЯ ОБСЄ В УКРАЇНІ

10 грудня в Україні та світі відзначають Міжнародний 
день захисту прав людини — саме цього дня ООН 
ухвалила Універсальну декларацію з прав людини. 
З цієї нагоди до Інституту права, психології та 
інноваційної освіти Львівської політехніки завітали 
представники ОБСЄ. Вони зустрілися зі студентами 
й працівниками та розповіли про свою діяльність, 
зокрема в нашій країні.

З діяльністю спеціальної моніто-
рингової місії ОБСЄ в Україні полі-
техніків ознайомлювали керівник 
Львівського офісу Майкл Салліван, 
асистентка-перекладачка Ольга 
Радкевич, координатор із гендер-
них питань Данкан Спіннер, Моніка 
Елена — фахівчиня зі зв’язків зі ЗМІ, 
інші представники місії.

Це була непротокольна зустріч, 
тож Моніка Елена попросила не 
записувати аудіо чи відеофайли. 

Натомість відео продемонструва-
ли учасникам зустрічі, щоб студен-
ти і викладачі могли побачити, як 
саме працює місія на сході України. 
Адже одна справа — читати звіти, 
які пише місія, й інша — бачити її 
діяльність, коли спостерігачі вихо-
дять „у поля” і спілкуються з місце-
вим населенням. Докладніше про 
це розповів Майкл Салліван.

Львівський офіс покриває тери-
торію Львівської, Волинської та Рів-

ненської областей. Загалом, позаяк 
Україна — велика країна, діяльність 
місії поділено на дві частини: на 
сході і на заході. У місії працює ба-
гато міжнародних спостерігачів, 
але й чимало місцевих. Це люди 
різних професій, із різних країн. 
Багато з них раніше працювали в 
миротворчих місіях ООН (зокрема, 
у Боснії, Герцеговині, Афганістані, 

NOTA BENE!

Закінчення на 14 с. m

Закінчення на 4 с. m

ювілей

„ОРФЕЙ”: ЗА ДЕСЯТЬ РОКІВ ДО ПІВ СТОЛІТТЯ

„Пісенні стежини” народного чоловічого хору „Орфей” 
Народного дому „Просвіта” Львівської політехніки довгі 
й розмаїті. Провідниками на них були відомі музиканти й 
артисти. Усе найкраще, що вдалося зібрати за сорокаріччя 
творчої діяльності, колектив представив 12 грудня на звітному 
концерті у Львівському будинку органної та камерної музики. 
Удостоївся теплого прийому публіки й грамоти, подяк за свій 
глибокий спів. Доцент кафедри електроенергетики та систем 
управління ІЕСК Михайло Олійник як багаторічний президент 
„Орфея” знає про нього більше і зсередини.

Про початки й 
теперішні дні 

— Коли хор заснува-
ли, його відвідувати нас 
зобов’язували. Пішовши 
кілька разів, почув гарні 
голоси хористів, порівняв 
зі своїм голосом і вирішив 
не ходити. Через рік, коли 
був другий набір, спро-
бував знову. І відтоді я 
в „Орфеї” вже 39 років. 

Дуже люблю співати й 
чути, як гармонійно зву-
чить чотириголосся. Піс-
ля гастролей до Голландії 
в хорі з’явилася посада 
президента, виконую цю 
функцію років 20.

У хорі тепер є 39 осіб, 
з них 5 — випускники 
Львівської політехніки, які 
в ній не працюють. Ще 5 
осіб співають у ньому від 
часів його заснування. У 

радянські часи мав інший 
репертуар, хоч у ньому 
були пісні патріотичного 
звучання. Від часів Не-
залежності він змінився 
майже цілковито, окрім 
творів пісенної україн-
ської класики, як-ось 
„Гей, браття опришки”, 
„Закувала та сива зозуля”.

За чотири десятиліт-
тя було кілька керівни-
ків хору. Засновником 

нашого колективу є му-
зикант і педагог Петро 
Гудз. Опісля „Орфеєм” 
керував заслужений ар-
тист України Олексій Во-
линець, він поставив спів 
хору на класичну основу 
добування звуку. Потім, 
21 рік — заслужений 
працівник культури Во-
лодимир Гнідь. Останні 
12 років хором керує 
талановитий Володи-
мир Вівчарик. Він зумів, 
незважаючи на свій мо-
лодий вік, „приборкати” 
вільність професорів на 
репетиціях — дисциплі-
нував хор, надав йому 
доброго звучання. Крім 
цього, поповнив репер-
туар складними твора-
ми, ввів у нього такі нові 
пісні, які раніше не мали 
хорового виконання.  
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непротокольна зустріч

МІСІЯ ОБСЄ В УКРАЇНІ

СТУДІЇ

на Кавказі тощо). Адвокат зі США, 
дипломат Майкл Салліван рік коор-
динував діяльність спеціальної мо-
ніторингової місії у Краматорську, 
Данкан Спіннер — у Луганській 
області.

ОБСЄ — велика організація, 
вона складається з 57 країн- 
учасниць. Щоб рішення мали 
юридичну силу, країни-учасниці 
мають доходити консенсусу. В 
Україні діяльність місії розпочала-
ся 2014 року. На запрошення уря-
ду до нас прибуло близько сотні 
людей. Спочатку організація від-
крила 10 офісів по всій території 
України, які почали моніторити 
безпекову ситуацію та ситуацію 
з дотриманням прав людини. 
Та через ескалацією ситуації на 
сході України місія трансформу-
валась — більша частина із понад 
750 неозброєних спостерігачів 
перебуває на сході (Донецька й 
Луганська області). Решта рів-
номірно розкидані по офісах на 
решті території України.

Основне завдання місії — це 
спостереження та звітування 
про те, що відбувається. Зокре-
ма, пересування озброєння, над-
звичайні ситуації, які виникають 
тощо. Керівник Львівського офі-
су наголосив, що спостерігачі 
збирають суто факти: що поба-
чили на власні очі, за допомо-
гою різноманітних технічних за-
собів (безпілотники), вони їх не 

інтерпретують, не коментують, 
не дають їм юридичну оцінку. 
Інформацію, яку зібрала коман-
да на місцях, передають вищому 
керівництву, тобто звіти рухають-
ся по командному ланцюжку до 
головного офісу. Далі інформація 
поширюється між зацікавленими 
сторонами. 

Ще одна функція організації 
— моніторинг за дотриманням 
прав людини. Зокрема, спосте-
рігачі моніторять, чи отримують 
внутрішньо переміщені особи 
належним чином державну допо-
могу, доступне житло та доступ 
до системи охорони здоров’я, 
наскільки вони адаптуються в 
новому середовищі. Спостерігачі 
фіксують порушення прав люди-
ни на всій території України. 

У контексті порушення прав 
людей виникає ситуація, яка 
потребує окремого нагляду, — 
насильство проти жінок. Саме 
10 грудня був останній день кам-
панії „16 днів активізму проти 
гендерно обумовленого насиль-
ства”. Згідно з даними ООН, жор-
стокість, насильство проти жінок 
— це одне з найбільших пору-
шень прав людини. Тому одне 
з мобілізаційних завдань цієї 
кампанії — зупинити насильство 
проти дівчат і жінок.

Данкан Спіннер поширив се-
ред присутніх інформаційний 
бюлетень щодо насильства проти 
жінок в Україні. За його словами, 
у своїй економічній зоні Україна 

є серед передових країн щодо 
розроблення законодавства, 
але нам бракує механізмів його 
імплементації.

Вражають дані, що в серед-
ньому 8% людей в Україні (і чоло-
віки, і жінки) вважають прийнят-
ним застосування грубої сили 
чоловіком. Якщо перевести ці 
відсотки в кількісний еквівалент, 
постає цифра 150 тисяч жінок, які 
можуть стати потенційними жер-
твами насильства.  

За опитуванням, яке проводи-
ла ООН 2018 року, втричі більше 
жінок помирає від домашнього 
насильства, ніж кількість жінок, 
які загинули внаслідок конфлікту 
на сході України.

Ще одне завдання місії — 
сприяти налагодженню діалогу, 
допомагати сторонам дійти зго-
ди. Також місія намагається до-
мовитися про тимчасові „вікна” 
припинення вогню, щоб не було 
обстрілів і можна було відремон-
тувати інфраструктурні об’єкти. 

Майкл Салліван підсумував, 
що робота місії складна і перед-
бачає багато аспектів, але кори-
сті з її роботи не буде, якщо люди 
не знатимуть про специфіку місії. 

Гості відповіли на запитання 
викладачів і студентів. Зокрема, 
запевнили, що кожен має шанси 
долучитися до місії, якщо зайде 
на сторінку ОБСЄ в соцмережах. 
Існує також академія ОБСЄ.

Тетяна ПАСОВИЧ

m Закінчення. Початок на 3 с.
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СТУДІЇ

українсько-японська співпраця

ЯК ОПАНУВАТИ МИСТЕЦТВО ЯПОНСЬКОЇ 
КАЛІГРАФІЇ?

Десятого грудня Науково-технічна бібліотека Львівської 
політехніки спільно з Українсько-японським центром 
університету організували майстерклас із японської 
каліграфії. Заняття провів спеціаліст із викладання японської 
мови Українсько-японського центру КПІ ім. І. Сікорського 
Фуджісакі Ясунорі.

Японська калігра-
фія називається сьодо 
(書道), у перекладі — 
„шлях”. Цей ієрогліф 
також вико-
ристовують у 
інших видах 
мистецтва, як-
ось дзюдо, ай-
кідо, карате-до, 
під час чайної 
церемонії тощо. 
Символ передає 
духовні пошуки. 
Тому, коли япон-
ці пишуть, можна 
„розгледіти” їхні 
найглибші переживання. 
Японське письмо — це 
священний процес. На-
віть буддійські священ-
ники, коли приступа-
ють до написання своїх 
праць, то перед тим на-
лаштовуються, читаю-
чи молитви, вкладають 
душу в кожне слово. 

Щоб доторкнутися до 
цього древнього мистец - 
тва, японські майстри 
використовують ваші 
(традиційний японський 
папір ручного виготов-
лення). Але для учасни-
ків майстеркласу підго-
тували спеціальний на-
вчально-тренувальний 
папір: при нанесенні 
води він спочатку пока-
зує зображення, а потім 
швидко висихає, а тоді 
можна використовувати 
його знову. В японській 
мові є дві абетки: хіра-
гана, яку ще називають 
„жіночою” через круглу 
форму та плавні лінії, і 

катакана, „чоловіча” — 
вона гостріша. Окрім 
цього, вони мають і 
спільну назву — кана. 

Тож що треба 
обов’язково робити, 
щоб опанувати мис-
тецтво японської ка-
ліграфії?
1. Розслабитися й 
отримувати задово-
лення.
2. Правильно сиді-
ти: тримати спину 
рівно, праву руку — 
під кутом 45 граду-
сів.
3. Стежити, щоб 
кінчик пензля завж-
ди був гострий.
4. Не писати „зап’яс-
тям”, використовувати 
все тіло.

З одного разу доско-
нало навчитися япон-
ської каліграфії немож-
ливо. Адже щоб усі лінії 
були ідеальні, потрібно 
тренуватися щодня. Та-

кож варто дивитися на 
гарні зразки й повторю-
вати їх. 

Студент першого 
курсу Інституту комп’ю-
терних технологій, ав-
томатики та метрології 
Ярема Петрущак ді-
литься своїми вражен-
нями від майстеркласу: 

— Я так втомився 
від цифр, математики, 
тому, коли приходжу на 
японську, то відчуваю 
спокій. Завдяки своєму 
вчителю вже близько 
місяця я ходжу на кур-
си японської мови. Це 
не дуже важко, якщо 
все вчити поступово. 
Потрібно вчити цю мову 
не як урок, а отриму-
вати задоволення від 
процесу. Найважче — 

подолати перші труд-
нощі, перші два алфа-
віти. Адже коли вперше 
чуєш слова „катакана”, 
„хірагана”, то одразу 
лякаєшся. На майстер-
класі було дуже цікаво. 
Класно, що в нашому 
університеті організо-
вують такі заходи.

На події були присут-
ні не тільки студенти, а 
й їхні викладачі. Василь 
Трущак, викладач япон-
ської мови кафедри іно-
земних мов Політехніки, 
окрім своєї улюбленої 
роботи, має ще й інше 
хобі — скрипку: 

— Коли є два хобі, то 
завжди потрібно оби-
рати, що залишиться в 
майбутньому як робота, 
а що — просто як спра-
ва для душі. Скрипка 
залишилася для душі, 
японська — як робота. 
Але сказати, що з цього 
ближче мені до душі, я 
не можу. 

Грою на скрипці Ва-
силь почав займатися 
від шести років, а ви-
вченням мови — від 11 
років у гімназії на фа-
культативі. „Спочатку 
зі скрипкою японській 
мові змагатися було 
дуже важко, але коли 
ти починаєш справді 
пройматися культурою, 
то вона займає в сер-
ці свою нішу”. Викла-

дач розповідає: як 
швидко вивчити 
японську мову, за-
лежить від шляху, 
який людина оби-
рає, і наскільки 
вона до цього гото-
ва. Якщо вчити від 
розуму до серця, це 
займе вдвічі більше 
часу, ніж від серця 
до розуму. 

Щоб вивчити 
японську каліграфію, 
потрібно бути готовим 
до того, що доведеться 
пожертвувати своїм ча-
сом та навіть частинкою 
своєї душі. Бо не кожно-
му дано опанувати цей 
древній вид мистецтва.

Анастасія МИГИДЮК
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СТУДІЇ

можливості

БРИТАНСЬКЕ ПРАВО ДЛЯ 
ЮРИСТІВ-ПОЛІТЕХНІКІВ
10 грудня в Інституті права, психології та інноваційної 
освіти відбулася перша лекція від Центру британського 
права у Львові.

Її прочитав 
керівник Центру 
британського 
права Стів Тер-
рет, який розпо-
вів, навіщо юри-
стам потрібно 
вивчати англій-
ську мову. Окрім 
цього, пояснив 
для присутніх 
відмінність між британським, шот-
ландським, ірландським правом та 
чому ми вивчаємо саме британське. 
Захід було поділено на дві частини: 
лекція та, одразу після короткої пе-
рерви, практична в міні-групах. 

Доктор Террет наголосив на 
можливостях, які можуть вико-
ристовувати студенти. Це і про-
грами міжуніверситетського обмі-
ну з іншими країнами, і Work and 
Travel. Варто робити все можливе, 
коли ми перебуваємо на навчанні 
в університеті. У жодному разі не 
можна відкладати вивчення англій-
ської на потім. Стів був налаштова-
ний на дружню та щиру атмосферу: 
він особисто знайомився з кожним, 
запитував про досвід та плани на 
майбутнє.

Також він розповів про програ-
му „1-Year Diploma in English Law & 
Legal Skills 2019–2020”. Вона озна-
йомить з англійським матеріальним 
правом та основами юридичних на-
вичок. Навчання не зводитиметься 
лише до теорії. Буде тут і практика: 
юристів-початківців учитимуть, як 
правильно спілкуватися з клієнта-
ми та опитувати їх. Окрім цього, 
викладатимуть усну та письмову 
адвокацію. Навчать вести перегово-
ри та складати контракти, готувати 
резюме та проходити співбесіди. 

Цікаво, що диплом з англій-
ського права може здобути юрист, 
незалежно від того, на якому етапі 
кар’єри він чи вона перебуває. Це 
може бути і практикуючий юрист, 
і студент. Стів Террет сказав, що 
диплом допоможе втілити плани та 

амбіції в реальність. Учителями тут 
є експерти та досвідчені юристи, 
для яких англійська — рідна. Якщо 
для студентів може бути недостат-
ньо інформації на занятті, або ж 
у них виникли питання, то мають 
можливість зв’язатися з виклада-
чем через сайт центру.

Координаторка курсу в універ-
ситеті, викладачка державного 
права зарубіжних країн Ірина Со-
фінська розповідає, що з Центром 
британського права підписано ме-
морандум, тому провідні юристи ді-
ляться досвідом саме у Львівській 
політехніці. Курси є платні. 

— Ця програма спрямована на 
поглиблене вивчення британського 
права. Ми відкриті також і для інших 
навчальних закладів, студенти яких 
можуть приходити на заняття. Якщо 
йдеться про Україну загалом, то 
такий осередок є і в Києві. Центри 
британського права розташовано в 
містах центрально-східної Європи, 
— говорить Ірина Софінська.

Всього у Львівській політехніці 
відбудеться вісім занять від Британ-
ського юридичного центру, кожне 
з яких триває близько чотирьох го-
дин. Усе викладання провадитимуть 
англійською мовою в інтерактивній 
формі. Наступне заняття відбудеть-
ся 21 січня, а фінальне — аж у ве-
ресні.

Зазначимо, що Британський 
юридичний центр створено на базі 
юридичного факультету універси-
тету Кембриджа.

Марія МАСЮК

коротко

Львівська політехніка посіла 
7 місце в консолідованому 
рейтингу ЗВО 2019 року. Як 
вихідні дані для його скла-
дання інформаційний освітній 
ресурс „Освіта.ua” використав 
найбільш авторитетні серед 
експертів та засобів масової 
інформації національні рейтинги 
навчальних закладів України: 
„Топ-200 Україна”, „Scopus” 
„Бал ЗНО на контракт”, кожен 
із яких використовує різні кри-
терії оцінювання ЗВО. Зокрема, 
в „Топ-200 Україна” Львівська 
політехніка на 4-му місці, серед 
найкращих ЗВО Західного регі-
ону Політехніка друга.

Одним із критеріїв фінансуван-
ня закладів вищої освіти стане 
рівень працевлаштування 
випускників. Про це сказала 
очільниця МОН Ганна Новосад. 
Вона вважає, що треба перейти 
до ситуації, коли фінансування 
відбуватиметься за результа-
тами діяльності вишів. Одним із 
індикаторів їх діяльності стане 
зайнятість студентів. „Протягом 
2020 року зробимо моніторинг 
зайнятості випускників уні-
верситетів. Ми заклали кошти 
на розробку цього механізму. 
Після цього будемо розуміти, 
а куди ж ідуть випускники”, — 
підкреслила чиновниця.

Від 2021 року ЗНО з математи-
ки може стати обов’язковим. 
Такі плани має Міністерство 
освіти і науки України. Щоб 
привернути увагу до точних 
наук, МОН планує зробити на-
вчальний рік 2020/2021 роком 
математики. МОН має на меті 
подолати страх школярів перед 
математикою. „Тому що діти, 
коли вони щось не розуміють, 
спочатку цього бояться, а по-
тім ненавидять”, — додає Ганна 
Новосад.

Затверджено список стипен-
діатів Президента України — 
переможців Міжнародного 
мовно-літературного конкур-
су учнівської та студентської 
молоді ім. Тараса Шевченка. 
39 школярів, учнів закладів про-
фтехосвіти та студентів вишів 
упродовж року отримуватимуть 
відповідно 1420 грн, 1770 грн та 
2660 грн на місяць. 

За матеріалами 
інформагенцій, МОН

| С
ві

тл
ин

а 
М

ар
ії 

М
ас

ю
к

ч. 39 [3079]
19 — 25 грудня 20196



СТУДІЇ

семінар

ДО ПОЛІТЕХНІКИ ЗАВІТАЛИ ПРЕДСТАВНИКИ 
КОМПАНІЇ „РЕХАУ”
Нині, дбаючи про енергоощадність квартир, будинків, усі 
масово замінюють старі вікна на нові. Як обрати якісну 
компанію, на що звертати увагу при виборі вікон? Про це 
та інше говорили 11 грудня представники ТОВ „Рехау” у 
Львівській політехніці на семінарі „Проєктування та монтаж 
віконних конструкцій — запорука забезпечення безпеки та 
комфорту приміщень”.

Семінар відбував-
ся в Інституті будів-
ництва та інженер-
них систем. У його 
роботі взяли участь 
упереваж випускни-
ки Львівської полі-
техніки — фахівці 
з енергоаудиту, які 
працюють у різних 
містах західної Укра-
їни, зокрема в Луцьку 
та на Івано-Франків-
щині, а також викла-
дачі та студенти інститу-
ту. Представник вироб-
ничого відділу компанії 
Сергій Ковальчук та ін-
женер технічного відділу 
Олександр Пономарчук 
розповіли присутнім про 
компанію (працює на те-

ренах України вже понад 
20 років), її продукцію, 
будову енергоефективно-
го вікна, вимоги за ДСТУ 
щодо металопластико-
вих конструкцій, техно-
логію виробництва вікон 
та дверей, їхню низьку 
теплопровідність, високу 
хімічну стійкість, довго-
вічність тощо. Особливу 

увагу звернули на те, що 
приховують дешеві вікон-
ні конструкції. 

— Наша компанія бере 
активну участь у різних 
заходах, що стосуються 
енергоефективності, бо 
кожен нині хоче жити в 

комфортних умовах, уте-
плених енергоощадних 
будинках і платити яко-
мога менше за комуналь-
ні послуги, — говорить 
менеджер компанії, ви-
пускник Політехніки Ва-
силь Ціолковський (нині 
як представник компанії 
„Рехау” займається збу-
том комплектуючих для 

віконних систем 
у західній Укра-
їні). — Чому ро-
бимо такі заходи 
у Львівській по-
літехніці? Бо тут 
створено Центр 
із сертифікації 
енергоаудиторів, 
очільником яко-
го є проректор 
із науково-педа-
гогічної роботи, 
доктор технічних 

наук Володимир Крайов-
ський. У цьому Центрі 
після відповідного нав-
чання енергоаудитори 
отримують сертифікати. 
Такі заходи, як ниніш-
ній, допомагають краще 
орієнтуватися в обранні 
матеріалів на вікна, їх-
ній ефективності, акцен-
туємо, на що потрібно 
звертати увагу при вибо-
рі вікон і під час їхнього 
монтажу. Хочемо зустрі-
чатися в Політехніці яко-
мога частіше, адже люди 
мають бути компетентні, 
не давати себе ошукати 
при виборі вікон і дверей. 
Подібні знання поширю-
ємо й через академію, 
що є при компанії. Після 
нинішнього семінару ко-
жен енергоаудитор отри-
має сертифікат.

Як відзначив Василь 
Ціолковський, компанія 
спільно із Львівською 
політехнікою планує вті-
лити на базі університе-
ту проєкт щодо енерго-
ефективності. Очевидно, 
до його організування до-

лучатимуть й інших парт-
нерів. Хоча компанія за-
галом зорієнтована на 
навчання фахівців-енер-
гоаудиторів, та вчитимуть 
і студентів із кафедри 
будівельного виробни-
цтва. Лекції та семінари 
планують організовувати 
власними силами, але й 
запрошуватимуть інших 
фахівців. 

— Нинішній семінар — 
це перша ластівка в нашій 
співпраці, — каже заві-
дувач кафедри теплога-
зопостачання та вентиля-
ції ІБІС професор Василь 
Желих. — Сподіваюся, що 
нас чекає цікаве спільне 
майбутнє в галузі енер-
гозбереження. Нині три-
вають перемовини між 
Львівською політехнікою 
й компанією „Рехау” про 
укладення договору сто-
совно співпраці. У пла-
нах — створення Центру 
енергоощадності, де буде 
представлено нові інже-
нерні будівельні техноло-
гії для ощадних будинків, 
встановлено різні демон-
страційні стенди, з якими 
кожен зможе ознайоми-
тися, переглянути якіс-
ний монтаж, довідатися, 
що таке парогідроізоля-
ція тощо. На базі Центру 
можна буде навчати на-
ших студентів і готувати 
енергоаудиторів, які бе-
руть участь у сертифікації 
будівель. 

Катерина ГРЕЧИН
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СТУДІЇ

техновини

„ТЕХНАРНІЯ“ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Думаєте, ретро аудіо- і відеотехніка — це нудно? 
Зовсім ні. Але якщо ви досі сумніваєтеся, то вам точно 
потрібно знайти вільну годинку й сходити в артпростір 
„ТехНарнія“. 14 грудня відбулося офіційне відкриття 
платформи, і було тут дуже багато цікавого.

„ТехНарнія“ — це простір, 
який об’єднує два стартапи: 
платформу „KOLO“ і Sound History 
Museum.

Звісно, тут — багато комп’ю-
терної техніки. У приміщенні є 
куточок із комп’ютерами різних 
епох, які досі працюють: Windows 
98, Windows XP, Windows 7. Їх 
можна протестувати й навіть по-
грати на них комп’ютерні ігри. 
Також є комп’ютери в розібра-
них деталях. Таким чином мож-
на розглянути, де і який кабель 
розташовано; яку функцію вико-
нує; чим є кожний окремий ком-
понент.  

— Тут є зона від наших парт-
нерів Upgrade Computers. Саме 
цей сервіс-центр передав основ - 
ну кількість електроніки для 
функціонування платформи. 
Щоб відкрити ми отримали два 
комп’ютери, на яких відвідувачі 
можуть побавитися й навіть ку-
пити деякі товари, наприклад, 

ноутбук, комп’ютери, моніто-
ри, мишки, клавіатури тощо. На 
ці товари знижка 10%. Коли для 
Upgrade Computers люди прино-
сять стару електроніку, то пред-
ставники сервісу забирають те, 
що їх цікавить (процесор або 
оперативну пам’ять), усе інше 
віддають нам. А ми ж підтримує-
мо їх інформаційно, — розповідає 
Василь Ракочий, засновник плат-
форми „KOLO“ та співзасновник 
арт-простору „ТехнНарнія“.

— Коли ми отримали два при-
міщення, у стіні була дірка. Це 
все виглядало не дуже естетич-
но. Згодом я побачив у коридорі 
шафу, ми присунули її до стіни. 
Дивлюсь, а вона якраз ідеальна 
за висотою, австрійська. Однак 
мусили розібрати пів шафи, щоб 
демонтувати стінку. Ми перехо-
дили з кімнати в кімнату з цією 
шафою і сміялися, що це наче 

вхід у Нарнію. І ось одного вечо-
ра, коли ми з Василем виходили 
звідси, то згадали, що забули 
віддати охоронцеві чайник. Ва-
силь запитує: „Де чайник?“. Я 
відповідаю: „ У Нарнії“. Він по-
вернувся за чайником, прийшов 
і каже: „У Технарнії“. Так і вини-
кла назва простору, — ділиться 
засновник Sound history museum, 
співзасновник „ТехНарнії“ Сергій 
Мельников. 

„ТехНарнія“ має дві кімнати: 
перше приміщення для вільного 
відвідування, екскурсій та різ-

них заходів. Друге — майстерня. 
Не може залишити без емоцій 
співмешканець артпростору — 
авокадо Петро. Він стоїть на по-
лиці біля електротехніки й розва-
жає гостей.

Під час відкриття відвідувач 
Роман приніс лампову радіолу 
„Восток 77“. Він працює у великій 
компанії кабельного оператора. 
Зустрічаючись із різними людь-
ми, розповідає їм про проєкт, 
який зберігає таку техніку. І всі 
охочі віддають її йому: „Я дово-
лі давно знайомий з діяльністю 
Сергія. Уже декілька експона-
тів передавав раніше: магніто-
фон „Маяк“, радіоприймач, але,  
найімовірніше, його розібрали 
на запчастини, бо був не зовсім 
у доброму  стані. Я вважаю, що 
віддаю лампову радіолу в гарні 
руки: її збережуть і реставру-
ють“.  

Відвідувачі мали змогу згадати 
дитинство з ігровими приставка-
ми Dendy, Sega, PS, Nintendo, по-
слухати вініл і насолодитися ре-
тро-показом фільмів з VHS-касет, 
як у справжньому відеосалоні. 
Василь Полякевич, студент п’я-
того курсу Інституту інженерної 
механіки та транспорту, ділиться 
своїми враженнями: „Мене ціка-
вить стара радіотехніка, вінілові 
програвачі, лампові підсилювачі 
(один із них зібрав власноруч). 
Я збираюсь придбати вініловий 
програвач, адже це круто, олд-
скульно. Я б поставив його собі в 
гаражі, він би грав, а я б дивився 
на нього  милувався. Але для цьо-
го потрібно купити акустику: ко-
лонки й підсилювач звуку. Дуже 
хочу почати збирати платівки“.
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СТУДІЇ

 S Лідія Корпош

 S Лоліта 
Рабенандрасана

доброчинна акція 

ПОДАРУНОК НА СВЯТОГО МИКОЛАЯ

Cтуденти-бакалаври кафедри дизайну та основ архітектури 
ІАРХ, з якими працює старша викладачка Віолетта 
Радомська, продовжують багатолітню акцію — створення 
артпроєктів для конкретних локацій Львова й області.

У їхньому діапазоні — 
створення музеїв, осо-
бливо на теренах золотої 
провінції, співпраця з до-
шкільними, шкільними, 
лікарняними закладами, 
реабілітаційними центра-
ми тощо. Уже в першому 
семестрі бакалаври-чет-
вертокурсники в межах 

дисципліни „Спеціалізо-
ваний рисунок, спеціалі-
зований живопис” долу-
чаються до доброчинних 
акцій, працюючи над ін-
дивідуальними проєкта-
ми. Спочатку, відповідно 
до обраних локацій-за-
мовлень від адміністрацій 
закладів, обирають тема-
тику. Це може бути зимова 
чи осіння тематика, сюже-
ти від українських і світо-
вих провідних митців-ілю-
страторів, які працюють у 
дитячій тематиці. Для шко-
лярів зазвичай виконують 
серію робіт, пов’язаних з 
історією України, Небес-
ною сотнею тощо. 

— Цього року вирішили 
зробити доброчинність на 
святого Миколая для ди-
тячої лікарні на вулиці Пи-
липа Орлика, — говорить 
Віолетта Радомська. — 
Ініціювала акцію „Арт-

терапія” провідна, дуже 
активна молода лікарка 
Мар’яна Черкес-Костюк. 
Кожен студент із групи 
ДЗ-42 кафедри ДОА, який 
бере участь у проєкті, 
упродовж семестру ви-
конує чотири роботи, по-
єднані стилістично, зміс-
товно і в кольористиці. А 
вже наприкінці семестру 
на локації презентує свої 
невеликі авторські про-
єкти — 4 картини (дві — 
з живопису, дві — з ри-
сунку) у форматі 60×60, 
або 60×80 на полотні, які 
виконано професійними 
фарбами. Разом ці карти-
ни створюють одне велике 
тематичне панно. За тема-
тикою творів із цих малих 
проєктів навіть можна ук-
ласти величезну модульну 
композицію. 

Яка тематика артте-
рапії для дитячої лі-

карні?
— Для найменших ді-

точок студенти створили 
казкових героїв з відомих 
мультфільмів. Є також се-
рія казкових ілюстрацій на 
основі творів видавництва 
„А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”, 
що розкривають тематику 
українських казок. Стар-
шим дітям запропонува-
ли тему добра й поваги 
до звіряток. 18 грудня в 
дуже урочистій і теплій 
атмосфері презентували 
свій подарунок (понад 70 
робіт) у присутності ад-
міністрації лікарні, пред-
ставників міської влади, 
і найголовніше — дітей. 
За малечею було дуже 
цікаво спостерігати: їхні 
очі світилися від щастя й 
вони навіть забули на мить 
про свої недуги. Відтепер 

картини студентів будуть 
духовно наснажувати 
маленьких пацієнтів на 
швидше одужання. Тішить, 
що мої вихованці зробили 
заплановане швидше, ніж 
розпочнеться сесійний 
тиждень: у день відкрит-
тя виставки ми заверши-
ли перший етап проєкту 
для дитячої лікарні. Окрім 
цього, наші студенти ор-
ганізували для малень-
ких пацієнтів свій перший 
майстерклас.

Який же буде другий 
етап?

— Наступного семе-
стру виконуватимемо по-
ліхромні стінописи без-
посередньо на об’єктах 
дитячої лікарні. На п’яти 
локаціях створювати-
муть свою композицію 
2–3 студенти цієї ж групи. 
Упродовж зимових кані-
кул підбиратимемо те-
матику. Хочемо створити 
єдиного корпоративного 
героя — лікаря, який ман-
друє з поверху на поверх 
і „допомагає” дітям легше 
переносити свої фізичні 
страждання.

Ми вже зробили фото-
фіксацію кожного повер-
ху, розподілили студентів 
на групи. Після сесійно-
го тижня підбиратимемо 

композицію, узгоджува-
тимемо її з адміністрацією 
лікарні, враховуючи при 
цьому і їхні побажання, і 
рамки навчального плану. 
Загалом наше завдання — 
зробити для маленьких 
пацієнтів високомистець-
кий продукт. 

Віолетта Радомська 
щаслива, що працює з 
такими вмотивованими 
студентами. Вона впев-
нена: її вихованці завжди 
зможуть собі дати раду в 
житті, не розчаруватися у 
своєму таланті. Проєктна 
робота дизайнера нині 
дуже конкурентна, тож 
її випускники не завжди 
одразу реалізовують себе 
в реальному житті. Вони 
часто радяться з нею, 
адже під час навчання не 
всі проявляють себе твор-
чо. Щастить лише тим, хто 
бере участь у різних про-
єктах, бо творча робота 
розкомплексовує думку, 
виявляє творчий потенці-
ал, допомагає розкрити-
ся рукотворним творцям. 
Оскільки кожна група є 
дуже різна, тому до кожної 
має індивідуальний підхід. 
У неї нема поганих студен-
тів, є ліниві, хоч і талано-
виті. Правда, трапляються 
й такі, які мають багато 
комплексів і достукатися 
до них непросто, особли-
во, коли вони не працюють 
у команді. Однак навіть і 
такі студенти добре опа-
новують програму, вчать-
ся використовувати вже 
створені речі, інтерпре-
тувати й трансформувати 
їх. Тобто ростуть творчо, 
а разом із ними творчо 
росте і їхня улюблена ви-
кладачка.

Катерина ГРЕЧИН
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СТУДІЇ

цікавий предмет

НЕ ЛЮБИМО ТЕ, ЧОГО НЕ ЗНАЄМО

Другий рік студенти напряму музеєзнавства, пам’яткознавства 
та пам’яткоохоронної діяльності мають нагоду вивчати основи 
пам’яткознавства. Упродовж першого семестру голова ради 
Львівського обласного товариства захисту пам’яток історії 
та культури Андрій Салюк читає третьокурсникам лекції і 
провадить практичні заняття. 

— Перше, що ставлю 
собі за мету, — навчи-
ти розпізнавати серед 
усього, що студенти ба-
чать, пам’ятки. Також я 
їм пояснював, наскільки 
важливий базовий закон 
про охорону культурної 
спадщини. Обговорювали 
інші законодавчі й норма-
тивні документи: накази 
міністерства, вимоги до 
формування облікової 
документації чи готуван-
ня паспортів. Але осно-
вне — щоб вони відчува-
ли на підсвідомому рівні, 
що певний об’єкт — це 
пам’ятка, і він вартий того, 
щоб із ним працювати.

Пам’ятки бувають різні, 
тому важливо розрізня-
ти, де є пам’ятка історії, 
де пам’ятка архітектури, 
монументального мис-
тецтва, чи той або інший 
об’єкт є пам’яткою науки 
і техніки, чи це пам’ятка 
історії. Ось я показую сту-
дентам фотографію старої 
трамвайної колії й кажу: 
„Це трамвайна колія пер-
шого електричного трам-
вая”. І вони вже розуміють, 
що це пам’ятка. І на цьому 
прикладі я демонструю, 
що ті речі, які є пам’ят-
ковими, можуть бути на 
перший погляд непомітні. 
Наприклад, ми дискуту-
вали щодо пам’ятки істо-
рії — поля битви. Там ніби 
нічого немає, це просто 
поле. Але воно може бути 
важливе для історії, для 
громади, для суспільства.

Класичної лекції, коли 
я постійно говорю, а хтось 
конспектує, стараюся не 
практикувати. На прак-

тичні заняття студенти 
готують невеличкі допові-
ді — ми вибираємо якийсь 
вид пам’яток, і вони готу-
ють: одну з України, одну 
з-за кордону. Я стараюся, 
щоб не один хтось відпові-
дав чи доповідав, а я тіль-
ки коментував, а залучати 
до дискусії всіх. Переко-
наний, що дискусія дає 
можливість краще відчути 
й зрозуміти все. 

На останньому перед 
заліком занятті з основ 
пам’яткознавства сту-
дентки поділилися вра-
женнями від занять.

— Є дуже багато інтер-
активних занять, — каже 
Марта Бугель. — Чимало 
занять є на вулиці, вони 
трохи схожі на екскурсії. 
Наприклад, ми відвіда-
ли реставрацію „Чорної 
кам’яниці” на площі Ри-
нок. Це цікаво — побачити 
весь процес зісередини. 

Анна Шелякіна додає:
— На першому ж за-

нятті, вивчаючи Закон 
України „Про охорону 
культурної спадщини”, ми 
знайшли в ньому недолі-
ки. Наприклад, там є лише 
кілька видів пам’яток, на-
томість туди не внесли 
багато інших, які існують, 
але за цим законом їх не-

можливо класифікувати, 
тож і незрозуміло, як охо-
роняти. Зокрема, у зако-
ні немає нематеріальних 
пам’яток і пам’яток при-
роди.

— Це дуже круто, що 
ми можемо безпосеред-
ньо спостерігати робо-
ту в цій сфері, — вважає 
Катерина Лехнер. — Ми 
маємо доступ до об’єктів, 
куди звичайні студенти 
навряд чи потраплять. І 
дуже класно, що в нас ви-
кладає фахівець цієї спра-
ви. Я з Кривого Рогу. У нас 
менше пам’яток, бо місто 
промислове й не таке ста-
ровинне. Але в кожному 
місті є свої пам’ятки. Під-
хід до охорони пам’яток 
не залежить від їх виду, 
від їх кількості.

Студентки розповіли, 
що на зимових каніку-
лах планують поїхати до 
Кракова, відвідати музеї, 
якісь культурні місця, по-
тренуватися у визначен-
ні пам’яток, подивитися 
щось не своє. Таке часто 
практикують польські сту-
денти — відвідують сусідні 
Україну чи Німеччину.

Хоч основи пам’ят-
кознавства не передбача-
ють докладного вивчення 
охорони пам’яток, збере-

ження культурної спадщи-
ни, і викладач, і студенти 
надають цьому значення.

— Ми були на рестав-
рації Гарнізонного хра-
му Петра і Павла, то, як 
нам говорили ті, хто його 
реставрує (зокрема, ма-
лярські роботи), попе-
редні реставратори дуже 
погано це робили, і нині 
постає багато проблем, — 
каже Анна Шелякіна. — А 
„Чорну кам’яницю” ре-
ставрували доволі якісно.

Андрій Салюк нещо-
давно на засіданні кафед-
ри порушив питання, що 
крім основ пам’яткознав-
ства, варто було б читати 
студентам основні засади 
охорони культурної спад-
щини:

— У мій предмет не 
входить частина, як саме 
робити заходи щодо охо-
рони культурної спадщи-
ни, але я показую студен-
там, які бувають шляхи. І 
найголовніше, що я пояс-
нюю: пам’ятку люди від-
чувають тоді, коли вона 
справді важлива для них. 
Я пробую навчити, що 
пам’ятки мають не тільки 
грошову оцінку, студенти 
мусять відчувати цінність 
культурної спадщини 
для нащадків. Чим гарна 
українська мова — вона 
має глибокі визначення: 
і культурна спадщина, і 
пам’ятка. Власне, всі мої 
лекції, практичні заняття я 
скеровую в такому плані. 
Що ми не любимо? Те, що 
не розуміємо, не сприй-
маємо. Я не знаю, як у 
кого складеться доля, хто 
чим займатиметься, але 
сподіваюся, що поша-
нування пам’ятки в моїх 
студентів залишиться на-
завжди, незалежно ні від 
чого. Я хочу, щоб вони 
поверталися у свої міста, 
щоб передавали мешкан-
цям інших міст і сіл відчут-
тя й повагу, які, сподіва-
юся, колись переростуть 
і в любов до пам’яток. У 
нас у Львові, на превели-
кий жаль, немає любові до 
культурної спадщини.

Тетяна ПАСОВИЧ
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ПРОСВІТА

24 цей день в історії

ЗА УКРАЇНСЬКУ МОВУ — 31 РІК УВ’ЯЗНЕНЬ 

24 грудня 1920 року народився український 
мовознавець, поет, перекладач, журналіст, 
багатолітній в’язень радянських концтаборів Святослав 
Караванський. 

Народився в Одесі. Ще 
в шкільні роки почав пи-
сати вірші й оповідання. 
Навчався в Одеському 
індустріальному інститу-
ті й паралельно на заоч-
ному підвідділі Інституту 
чужоземних мов. Мріяв 
вступити на філологічний 
факультет, а для того пі-
шов добровільно до війська, не га-
даючи, що невдовзі розпочнеться 
війна. У липні 1941-го частина, в 
якій служив Святослав, потрапила 
в оточення німецьких військ. Уник-
нувши полону, повернувся в Одесу 
й вступив на літературний факуль-
тет університету. Там зблизився з 
гуртком української молоді, пов’я-
заної з ОУН, організував книгарню 
української літератури „Основа”, а 
виторгувані гроші передавав на по-
треби гуртка й українського театру. 

Під час німецької окупації про-
живав у Румунії. Після звільнення 
Одеси повернувся додому. Радян-
ська влада запропонувала йому 
доносити про настрої студентів, 
на що він не погодився. Тоді вій-
ськовий трибунал засудив його до 
25 років (!) позбавлення волі. Після 
смерті Сталіна, коли умови утри-
мання ув’язнених дещо пом’якша-
ли, Караванський продовжив свою 
літературну й мовознавчу працю — 
писав вірші, казки, п’єси, перекла-
дав і в табірних умовах розпочав 
роботу над Словником українських 
рим. 

19 грудня 1960 року на підставі 
ст. 2 Указу про амністію Караван-
ському скоротили термін ув’язнен-
ня наполовину й він повернувся 
додому. Працював на різних тим-
часових роботах, виїжджав на за-
робітки до республіки Комі. За цей 
час завершив працю над Словни-
ком, який містить близько 60 000 
римованих пар, перекладав з анг-
лійської мови, видав книжку „Біо-
графія слів”, друкувався в самвида-
ві. Після опублікування статті „Про 

одну політичну помилку” 
(про русифікацію шкіл і 
вишів) у його помешкан-
ні 4 вересня 1965 року 
провели обшук, а 13 ли-
стопада заарештували й 
відправили досиджувати 
25-літній термін (8 років і 
7 місяців) у таборах суво-
рого режиму. 

У Володимирській тюрмі Кара-
ванський зібрав свідчення в’язнів — 
учасників і свідків розстрілу поль-
ських офіцерів у Катині, підготував 
про це статтю й хотів передати її на 
волю. За це його засуджено ще на 
5 років тюрми й 3 роки таборів су-
ворого режиму. 

У грудні 1971 року заарештували 
його дружину Ніну Строкату-Кара-
ванську й засудили на 4 роки та-
борів. 

В ув’язненні Святослав Караван-
ський приєднався до Української 
Гельсінської групи. У листопаді 
1979-го, відбувши всі покарання, 
подружжя еміґрувало до США. Там 
Святослав Караванський провадив 
велику громадську й наукову ді-
яльність, опублікував низку праць 
із мовознавства. 1993 року в Києві 
вийшов його „Практичний словник 
синонімів української мови”, 1998-
го — „Російсько-український слов-
ник складної лексики” та інші мо-
вознавчі праці. 2006 року Святос-
лава Караванського нагороджено 
орденом „За мужність” І ступеня 
„за громадянську мужність, само-
відданість у боротьбі за утверджен-
ня ідеалів свободи і демократії та з 
нагоди 30-ї річниці створення Укра-
їнської Громадської Групи сприяння 
виконанню Гельсінкських угод”.

Своє довголіття пояснював так: 
„Я багато голодував у таборах, бу-
вало й по місяцю. Лишалася шкіра 
й кості. А тоді наростало нове тіло, 
нові клітини. Коли прийшла ста-
рість, ці молоді клітини не хочуть 
вмирати і не дають вмирати й стар-
шим клітинам. 

Святослав Караванський до-
жив до 96 років і відлетів у Вічність 
17 грудня 2016-го.

Пропонуємо увазі читачів кілька 
актуальних на сьогодні висловлю-
вань Святослава Караванського:

 • Українська мова мала й має 
низку мовних рис, які змушували 
наших молодших „старших” бра-
тів вдаватися до забороненого у 
цивілізованому світі мовного ге-
ноциду — лінгвоциту… Лінгвоцид 
української мови та інших „рес-
публіканських” мов був насправді 
державною політикою країни пе-
ремігшого соціалізму.

 • Гібридна війна — це не бліцкриґ. 
Її розраховано на роки, а то й на 
десятиліття. Помаленьку доводити 
жертву до руїни, а тоді захопити 
її голими руками. Шибздик про-
думав усе, і не буде поки що мі-
няти тактики. Як він може міняти 
СВІЙ винахід, коли цей винахід дав 
йому Крим, посадив бандитів Дон-
басу за один стіл з панею Меркель 
і паном Олландом, а в перспективі, 
як премію, обіцяє Україну.

 • РФ — Росія сьогодні — це фа-
шистська держава, подібна до 
ІІІ Райху Гітлера. Рейхстаг ІІІ Райху 
не мав опозиційних партій. У ро-
сійській Думі — так само. ІІІ Райх 
мав одного фюрера — керівника 
держави. Те саме й у РФ. ІІІ Райх 
мав одну ідеологію, ніби віру, ви-
кладену у книзі Гітлера „Майн 
Кампф”. РФ має попа Кирила, який 
ширить у державі одну ідеологію 
„Русскій мір”. Росія далека від 
демократії, як небо від Землі. Ро-
сія далека від ціннощів Європи й 
Америки, від ціннощів справедли-
вости, гуманізму й верховенства 
права. Росія розколює Європу. 
Європейці, будьте пильні!

 • Зараз іде війна. Але вона рано 
чи пізно скінчиться. Росія не ви-
грає цієї війни. Позаземні сили не 
допустять цього. Крим буде по-
вернуто Україні. Сибір, Кубань і 
Далекий Схід дістануть автономію. 
Калінінградська область відійде 
до Європи. Це буде історичний 
період, який сприятиме Україні 
думати про свою державну мову.

Рубрику провадить 
Ярослава ВЕЛИЧКО
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

студенти в світі 

А ТИ ВЖЕ СКОРИСТАВСЯ ПЕРЕВАГАМИ ISIC?

Із завершенням навчального семестру та наближенням 
канікул поспішаємо нагадати вам про існування ISIC — 
міжнародного посвідчення особи і статусу особи, котра 
навчається (International Student Identity Card). Адже 
канікули — це чудовий час для подорожей та нових відкриттів, 
а з новими можливостями студентської карти (квитка) ви 
зможете суттєво заощадити на витратах під час подорожей.

Вчасно оформивши 
ISIC і заплативши за нього 
лише 250 гривень, можна 
насолоджуватися тися-
чею можливостей: зниж-
ки в найвідоміших музеях 
світу, найяскравіші парки 
розваг, найсмачніша їжа й 
найзручніший транспорт. 
Іноді студент може ско-
ристатися цим удвічі де-
шевше, ніж представники 
„поважнішого” віку. Проте 
на заваді інколи стає про-
ста непоінформованість 
студента. 

Передусім потрібно 
пам’ятати, що за кордо-
ном ISIC стає для спудея 
основним студентським 
посвідченням, оскільки 
українське — недійсне. 
Найчастіше воно знадо-
биться вам для придбання 
квитків до музеїв, парків 
розваг, галерей та інших 
місць відпочинку.

До прикладу Ірина 
Баворовська, студентка 
п’ятого курсу ІНЕМ, роз-
повіла про свій досвід 
використання ISIC під час 
подорожі за кордон: 

— За день у Парижі за 
допомогою „айсіка” мені 
вдалося суттєво заоща-
дити. Так, Версаль я відві-
дала на 10 € дешевше, ніж 
пропонується дорослим, 
5 € знижки отримала при 
покупці одягу у ZARA, у 
Лувр теж пройшла на 3 € 
дешевше. Чотири євро 
знижки отримала вночі 
при піднятті на оглядо-
вий майданчик Ейфелевої 
вежі. ISIC дозволив мені 
за день заощадити більше 
20 євро. Тож за один день 

відпочинку за кордоном 
можливо неабияк зеконо-
мити, а враховуючи те, що 
ми в таких подорожах пе-
ребуваємо чимало днів, то 
різниця буде суттєва.

Дехто думає, що між-
народна сту-
дентська кар-
та ISIC надає 
знижки тільки 
за кордоном. 
Аби розвіяти 
цей міф, просто 
зайдіть у роз-
діл „Знижки в 
Україні” на офі-
ційному сайті 
ISIC — і зрозу-
мієте, що з міжнародним 
студквитком можна непо-
гано відпочити й у рідній 
країні. 

Окрім цього, власни-
кам міжнародного сту-
дентського квитка нада-
ють право участі в різних 
конкурсах, а багато се-
мінарів і тренінгів мож-
на відвідати безоплатно. 
Знижки (щоправда, неве-
ликі) надають і заклади 
громадського харчування.

Популярністю користу-
ються й куплені з ISIC квит-
ки — найчастіше знижки 
розповсюджуються саме 
на залізничний транспорт. 
Пільгові квитки на тро-
лейбуси, трамваї, метро 
теж будуть недійсні без 
студентського посвідчен-
ня. Мало того, згідно з ін-
формацією на офіційному 
сайті організації, у деяких 
містах з ISIC можна навіть 
отримати невеликі безоп-
латні екскурсії, заброню-
вати хостел за дешевшою 

ціною чи отримати знижки 
при покупках у супермар-
кетах.

Багатьох студентів, які 
тільки починають закор-
донні мандри, цікавлять 
питання, коли найвигід-

ніше оформляти між-
народний студквиток. 
Згідно з правилами, 

найдовший термін 
дії ISIC — 16 міся-
ців (від початку 
нового курсу 

навчання до кін-
ця наступного 
року). Аби ваше 
ст уд е н тс ь ке 
п о с в і дч е н н я 

прослужило вам 
довше, оформлювати його 
потрібно на початку ново-
го навчального року, тоб-
то у вересні. Тоді корис - 
туватися ним зможете аж 
до кінця грудня чергового 
року.

 ѧ Оформлений у серпні 
квиток дійсний до грудня 
того ж року, тобто п’ять 
місяців.

 ѧ Оформлений у жовтні 
міжнародний студквиток 
ISIC прослужить аж до 
грудня наступного року, 
тобто 15 місяців.

Як оформити карту 
ISIC? Зайшовши на укра-
їнську версію офіційного 
сайту ISIC, просто нати-
скайте „Хочу оформити”, 
вибирайте своє місто й 
шукайте контакти установ, 
які виготовляють міжна-
родну студентську карту.

Проте, як зазначають 
координатори програми, 
бігти в найближчу дільни-
цю і там замовляти ISIC — 

не завжди вдала справа. 
Оскільки зателефонував-
ши за кількома номерами, 
ви можете дізнатися, що 
представлені на офіцій-
ному сайті офіси не за-
ймаються виготовленням 
студентських посвідчень. 
Деякі взагалі зі здивуван-
ням відповідають, що ISIC 
не входять у їхню компе-
тенцію. Тому бережіть свій 
час і перевіряйте все заз-
далегідь.

Вибравши офіс, підго-
туйте необхідні докумен-
ти. Їх не так багато: сту-
дентський квиток, фото 
розміру 3×4 і закордонний 
паспорт. Власне, останній 
буде потрібен тільки для 
того, щоб правильно за-
писати персональні дані 
для майбутнього АЙСІКа. 
Реквізити для оплати й за-
явку вам видадуть в офісі. 
Ще простіше — оформити 
міжнародний студквиток 
в університеті: профорги 
часто пропонують здати 
необхідні документи для 
отримання АЙСІКа.

Досить зручною є по-
слуга „ISIC online” на 
офіційній версії сайту. 
На сайті вам запропо-
нують оформити заявку, 
завантажити копію свого 
паспорта, фото й оплатити 
все за допомогою платіж-
ної системи PayPal. Після 
отримання підтверджен-
ня електронною поштою 
вам треба почекати до 10 
днів, щоб побачити свій 
студентський. Він надійде 
до вас поштою на вказану 
заздалегідь адресу .

Тож поспішайте під-
готуватися до новоріч-
них канікул та подбайте 
про те, щоб не витратити 
зайвих коштів, відпочив-
ши при цьому на повну 
та відвідавши майже всі 
культурні заходи країни 
за смішними цінами.

Анастасія ЗАДОРОЖНА

ч. 39 [3079]
19 — 25 грудня 201912



КУЛЬТУРА

творча зустріч

„НАМАГАЮСЯ ЗАПРОСИТИ ЧИТАЧА ДО 
РОЗДУМІВ”

Читальна зала Науково-технічної бібліотеки Львівської 
політехніки минулого четверга приймала незвичного гостя — 
Василя Куйбіду. Відомий український політик, громадський 
діяч і науковець відкрив присутнім свою поетично-
філософську грань — презентував власну книгу „Топологія 
уяви”.

Василь Куйбіда зна-
ний передусім як ко-
лишній мер Львова, на-
родний депутат двох 
скликань, а також як 
заступник голови На-
родного Руху України й 

донедавна — очільник 
Національної академії 
державного управління 
при Президентові Украї-
ни. Він — автор 35 моно-
графій і приблизно 300 
статей із математики, 
економіки, будівництва, 
різних видів управління 
і правознавства. Трохи 
менше про нього знаємо 
як філософа й поета, хоч 
видав 9 збірок віршів і є 
лауреатом премій іме-
ні Павла Тичини, Івана 
Огієнка та французької 
літературної нагороди 
„Золота друкарська ма-
шинка”. Його твори пере-

кладено на болгарську, 
французьку, англійську 
й навіть японську, та й 
сам автор знає декілька 
мов. Останнє, найнові-
ше, видання „Топологія 
уяви” — білінгвальне — 

вірші подано й поль-
ською мовою.

— Дуже радий, що 
маю нагоду презентува-
ти тут свою книжку. Цю 
бібліотеку я відвідував 
часто — був аспіран-
том (на інженерно-бу-
дівельному факультеті) 
і викладав у Львівській 
політехніці. Приємно по-
бачити, що маєте стільки 
моїх поетичних збірок. 
Це означає, що моя по-
езія, яка не орієнтована 
на загал і непроста (ко-
леги кажуть, що якби не 
знали мене, то б не все 
розуміли в ній), близька 

вам, — розпочав свій 
виступ Василь Куйбі-
да. — Топологія — розділ 
математики, що вивчає 
властивості простору, 
який трансформується. 
Ми намагаємося збагну-

ти цей світ і йдемо яки-
мись життєвими стежка-
ми, під час чого змінює-
мося. Хоча в нас завжди 
залишається те, що було 
від самого початку.

Опісля поет прочитав 
вірш „Молитва Марії пе-
ред родами”. Наступні 
твори були про матерів 
і „про ту, яку, коли зу-
стрів, то втратив спо-
кій” — романтичні й ду-
шевні.

На запитання „хто на-
дихає писати?“ Василь 
Куйбіда відповів так:

— Мама — зв'язкова 
УПА, яку засудили до 

десяти років особливо-
го режиму. Вона дуже 
добре володіла словом, 
писала вірші — написа-
не актуальне й сьогодні, 
близьке тим, хто воює 
на Сході. Поетичний 
талант передався мені 
з генами. Але я пишу 
інакше, ніж мама, для 
якої зразком був Симо-
ненко. Через що вона не 
раз картала мене — ка-
зала, що „темно пишу”. Я 
ж намагаюся запросити 
читача до роздумів, а 

не давати йому го-
тові відповіді. Люди 
переважно бояться 
самі шукати істину, 
адже як знайдуть, 
то не знатимуть, що 
з нею робити. Та й 
блаженні ті, що уві-
рували, а не ті, що 
знають.

У філософській 
частині зустрічі 
пролунало багато 
творів.

— Добре, що 
ми різні. І ми зо-
бов'язані перед Бо-
гом і людьми свою 
інакшість підтвер-
джувати, — резю-
мував автор і про-
довжив — Мені 

близьке осмислення 
світу людини й прита-
манне намагання його 
зрозуміти. Мало пишу 
публіцистики, та є події, 
про які промовчати — це 
зрадити. Тому коли по-
чалася війна, я поїхав на 
Схід із журналістами. У 
ютубі можна подивитися 
відео „Сектор Д”, в якому 
я читаю вірші, написані 
від вражень цієї поїздки.

На завершення, після 
читання блоку громадян-
ської лірики гість прочи-
тав і вірші своєї матері.

Наталя ЯЦЕНКО
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Наприклад, пісня „Яво-
рина” на слова Павличка 
є в репертуарі квартету 
„Явір”. Те ж саме й щодо 
його пісні „Два кольо-
ри”. Ці пісні у виконанні 
хору вперше прозвучали 
на останньому звітному 
концерті.

Були в нас і різні кон-
цертмейстери, як-ось 
Юлія Балла, Оксана Бон-
ковська, Оксана Миськів, 
тепер Ірина Биць. Серед 
учасників хору дехто має 
дуже добрий голос, тож 
виступає солістом. Ми-
хайло Скульський, Бог-
дан Волосецький мали 
сольні партії і в інших ко-
лективах. Проявили себе 
як тенори Андрій Кузик і 

Петро Кравець. Патріо-
тичні пісні міцним бари-
тоном виконує Богдан 
Рабик. Я теж маю сольні 
партії. Інколи диригент 
запрошує виконавців із 
музичного училища й 
коледжу. На звітному 
концерті брали участь 
окремі солісти із заслу-
женої капели „Трембі-
та”, зокрема заслуже-
ний артист України Ігор  
Коцаба.

Про звітний 
концерт

— Раніше звітні кон-
церти відбувалися часті-
ше й складалися з двох 
або одного великого 
відділу. На 35-ліття ми 
започаткували форму 
концерту на три відділи 
без перерви. На „Пісен-
них стежинах” хотілося 
спочатку представити 
твори, які вже багато ро-
ків у репертуарі хору. У 
другій частині було біль-
ше представлення соліс-
тів — вони в супроводі 
фортеп’яно (пісня Весе-
ловського „Чи винен я?”) 
і камерного оркестру 
„Трембіти” виконували 
пісні з власного репер-
туару. У третю частину 

вибрали актуальні пісні 
про УПА, класичні — „Ой 
ти, дівчино з горіха зер-
ня” й „Ой звідси гора” та 
згадані вище два твори 
Павличка. Завершенням 
стала пісня Павла Двор-
ського „Горнусь до тебе, 
Україно”.

Представлені на кон-
церті пісні не повністю 
відтворюють творчу ді-
яльність „Орфея”, бо 
значну частину в ній за-

ймають різні духовні спі-
ви — літургії, великодня 
вечірня. Духовні твори 
впровадив Володимир 
Гнідь і тепер, з новим ди-
ригентом, їх виконання 
набуло нового дихання.

Оскільки хор непро-
фесійний (не всі читають 
одразу з нот, не завжди 
співають правильно), то, 
щоб підготувати твір і до-
сягти злагодженого вико-
нання, йому потрібен час. 
Вимоги Вівчарика високі 
— пісня має доносити 
якусь думку до слухача. 
На підготовку цього кон-
церту пішло два місяці.

Про творчу 
діяльність

— Колись у поїздках 
на міжнародні фестивалі 
нам допомагали спон-
сори. Тепер їздимо за 
рахунок учасників хору, 
завдяки підтримці уні-
верситету у вигляді пре-
мій. Місцеві фестивалі 
дають змогу побачити, 
чим живуть творчі люди 
на наших теренах. Хоті-
лося би поїхати на Схід, 
але людям немолодого 
віку (багатьом — за 70, 
а професорові Михайло-
ві Яцуну вже майже 90 
років) їхати далеко ав-
тобусом фізично доволі 
складно. Були там ще пе-
ред референдумом 1991 
року — давали концерти 

в селі Петриківка й тодіш-
ньому Дніпропетровську. 
Співпрацюємо з товари-
ством „Просвіта”: їздили 
з ними Шевченківськими 
місцями, ходили стежка-
ми Франка. У книжці „То-
вариство, яке змінило По-
літехніку” є розповідь про 
наш колектив. До круглих 
і напівкруглих дат ми ви-
пускаємо брошури про 
діяльність хору за остан-
ні роки. Видали й книжки 
„Божественна літургія”, 
„Колядує „Орфей” і нот-
ний збірник про великод-
ню утреню та інші.

„Орфей” — замкну-
та система. Повсякчас 
запрошуємо приходи-
ти до нас, але, на жаль, 
омолодження колекти-
ву практично не відбу-
вається. Наймолодшим 
учасникам — приблизно 
50. Це пов’язано з реа-
ліями: мало людей іде в 
аспірантуру, а той, хто 
йде, згодом не завжди 
залишається працювати 
в Політехніці. Та й не всі з 
них мають добрі голоси. 
Для розвитку співу треба 
вкладати час і енергію: 
заняття хору відбувають-
ся у вівторок і п’ятницю о 
16.30 у 210-й аудиторії го-
ловного корпусу, а перед 
концертом — репетиції 
тричі на тиждень до двох 
годин.

Наталя ЯЦЕНКО
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„ОРФЕЙ”: ЗА ДЕСЯТЬ РОКІВ ДО ПІВ СТОЛІТТЯ
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серіали

„ПЕРШІ ЛАСТІВКИ”: ЧОМУ ВАРТО ПОДИВИТИСЯ

У нас гарна новина. В Україні знімають серіали, 
які виходять на якісно новий рівень. Про підлітків, 
навчання, батьків. І мова не про „Школу” від „1+1”. 
Телесеріал „Перші ластівки” режисера Валентина 
Шпакова стартував 19 листопада на „Новому каналі”.

Розкажемо все, але не хви-
люйтеся — без спойлерів. Сері-
ал орієнтований на аудиторію, 
старшу від шістнадцяти років. 
Зняли його лише за три місяці. 
Вийшов перший сезон, у якому є 
вісім серій. Його тематика дещо 
перетинається зі серіалом Netflix 
„13 причин чому”. Попереджаємо, 
що ввечері краще не починати 
дивитися: ризикуєте прикипіти 
до екрана на всю ніч. Тут є сцени 
насилля, кров, булінг. Не дивно, 
адже за жанром — це трилер-де-
тектив. До слова, композитор-
кою телесеріалу стала співачка 
DaKooka.

Сюжет
Усе розпочинається першого 

вересня. Якщо ви знаєте, хто такі 
Керрі й Стівен Кінг, то перша сцена 
в серіалі може здатися вам як уже 
знайома. Публічне приниження, а 
згодом — смерть. Головні герої в 
стрічці — одинадцятикласники, 
які грають небезпечну гру. Пам’я-
таєте переполох із „синім китом”? 
Ось тут ідеться про щось подібне. 
Діти виконують доручення невідо-
мого, який називає себе „Другом”. 
Анонім спілкується з кожним осо-
бисто, шукає його слабкі сторони 
і тисне на них. Слідча Ольга Ма-
карова, мама одного з головних 
героїв, попереджає про „перші 
ластівки”, що можуть передувати 
самогубству: переїдання або від-
сутність апетиту, безсоння, за-
тяжна депресія, тремор, псоріаз, 
біль у животі, екстремальні вчин-
ки, спроби завдавати собі біль. І 
вже в день знань стається перше 
самогубство: випускниця Поліна 
стрибнула з даху. Тоді із нею були 
й інші однокласники: новенька 
Катя, Микита та Федір. Вони хо-
тіли зробите те, що й Поліна. Точ-
ніше, хотів невідомий „Друг”. Все 
це він знімає на відео, яке згодом 
розсилає однокласникам. Ті, що 
були на даху, з жахом чекають но-

вих повідомлень-вказівок. І вони 
все ж з’являються. Якщо надума-
єте подивитися серіал, то на вас 
чекає безліч перипетій. 

Усі вісім серій — надзвичайно 
концентровані, деколи відчува-
ється гіперболізація. Деякі сцени 
можуть здатися штучними. На-
приклад, саме свято початку на-
вчального року виглядає занадто 
похмурим: враження, що дійство 
відбувається не в актовій залі, 
а в підвалі. Попри це, гра акто-
рів штучною не є. Вони говорять 
українською. Є такі, що спілку-
ються суржиком (якщо знаєте, 
хто такі „Latexfauna” чи „Курган & 
Agregat”, то ви почуєте щось схо-
же). 

Сюжет останньої серії незавер-
шений. Тож, очевидно, на глядачів 
чекає продовження.

Проблеми 
У серіалі порушують багато 

незручних питань. Дивитися його 
важко, але цікаво. Є тут наркотич-
на й алкогольна залежності, булінг 
та байдужість, сімейне насилля 
(психологічне й фізичне), гомо-
фобія, люди страждають, адже їх 
не розуміють. Не вистачає людя-
ності. Кожен герой у серіалі має 
свою ідентичність, але прагне 
любові. Саме через брак цього 
підлітки й починають слухатися 
„Друга”, вірити йому. Вони просто 
шукають підтримки, але натомість 
є лише відчуження, осуд і важкі 
внутрішні переживання. Соціум 
не сприймає інших. 

Серіал буде цікавий також для 
батьків: можна переглянути, пе-
реоцінити свої стосунки з дітьми. 

Адже часто найближчі люди й дис-
кримінують. До прикладу, мама По-
ліни, яка постійно говорила, що її 
донька некрасива, товста. Дівчинка 
хотіла стати вчителькою, але мама 
мріяла, щоб вона була телеведучою 
або акторкою. Чи батько Федора, 
який ненавидить гомосексуальних 
людей і каже це синові. Мати Вале-
рії, яка постійно б’є її, і батько, який 
заплющує на це очі.

Таких серйозних проєктів що-
раз більше. Тенденція показує, що 
суть серіалів має зводитися не 
лише до ентертейменту.

Стрічка вчить не протистоя-
ти проблемам і небезпекам нао-
динці: розказувати про наболіле 
близьким. Якщо важко говори-
ти — потрібно писати. Тобто в 
будь-який момент сигналізувати 
про біду. Треба не соромитися й 
ігнорувати образи, у разі загро-
зи — втікати. Важливо також не 
мовчати, якщо бачиш, що хтось 
страждає від булінгу. 

Куди звертатися?
На початку серіалу зазначено, 

що щороку в Україні більше сотні 
підлітків скоюють самогубства. 
Цьому передує певна поведінка, 
та, на жаль, дорослі можуть цього 
не зауважити або навіть проігно-
рувати. У кожній серії (на початку 
та вкінці) є контакти громадської 
організації „Ла Страда-Україна”. 

„Ми очікували, що кількість 
звернень на Національну гарячу 
дитячу лінію зросте, але не очіку-
вали, що вона зросте настільки. За 
неповний місяць показу „Перших 
ластівок” ми отримали більше ніж 
6000 звернень”, — розповіла ди-
ректорка департаменту гарячих 
ліній Альона Кривуляк (інформує 
„Громадське”).

„Ла Страда-Україна” має кілька 
напрямів діяльності. Вона проти-
діє торгівлі людьми, сімейному 
насильству, запобігає всім видам 
ґендерної нерівності. Щодо гаря-
чої лінії, то сюди можуть звертати-
ся не лише діти: працює вона для 
надання психологічної допомоги 
будь-кому, хто постраждав від на-
сильства. Також тут є електронна 
гаряча лінія.

Марія МАСЮК
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збереження рівноваги

БАЛАНС, ПРО ЯКИЙ НЕ МОЖНА  
ЗАБУВАТИ

Емоційне вигорання — це стан, коли людина відчуває 
моральне, розумове та фізичне виснаження. Серед 
студентів про такі проблеми говорять доволі часто. 
Психологиня Роксолана Савчин поділилася з „Аудиторією” 
порадами — як зберегти внутрішню гармонію.

Емоційне вигорання 
свідчить передусім про 
порушення балансу, 
рівноваги між різними 
сферами життя людини.

— Коли ми зосере-
джені на чомусь одно-
му, то часто нехтуємо 
іншим. Наприклад, коли 
людина думає лише 
про роботу, то забуває 
про себе, про духовний 
розвиток. Вона всі сили 
кидає на підйом кар’єр-
ною драбиною, — пояс-
нює психологиня.

Організм людини має 
різні енергетичні плас-

ти. Якщо працювати 
лише в одному руслі, то 
він виснажується. Тоді 
вже з’являються ознаки 
емоційного вигорання.

— Людина вибива-
ється зі сил, виснаже-
на, некомфортно себе 
почуває. Втрачається і 
емоційний, і фізичний 
тонус. У людини зникає 
інтерес до соціального 
контакту, — каже Роксо-
лана Савчин.

Окрім того, що 
страждають здоров’я й 
духовне життя, у кар’єрі 
також не все вдається. 
Скільки б зусиль людина 
не докладала, виснаже-
ний організм однаково 
не зможе викластися на 
повну. 

Особливо це сто-
сується студентів. До 
психологині зі симпто-
мами емоційного ви-
горання звертається 
чимало. Студенти, які 
максимально залучені в 
навчальний процес, не 
мають часу на щось іще. 
Про заняття улюбленими 
справами, відпочинок, 
перезавантаження, са-
морозвиток у інших сфе-
рах навіть не йдеться. 

— Наприклад, мо-
лодь зосереджується на 
дипломі з відзнакою. Усі 
сили, відповідно, йдуть 

на те, аби його здобути. 
Це може бути спричи-
нене комплексами або 
впливом середовища. 
Люди, чиї батьки не 
мали вищої освіти, хо-
чуть, щоб ними пиша-
лися, хочуть показати 
результати своєї пра-
ці, — додає Роксолана 
Савчин. 

Часто ми тримаємося 
„надідей”, тобто ставимо 
перед собою мету, яка 
є не дуже реалістична, 
або ж хочемо її досягти 
за неможливо короткий 
відрізок часу. Тоді задо-
волення від процесу чи 
його результату отри-
мати неможливо. 

Емоційному виго-
ранню передує емоцій-

на напруга. Це сигнал, 
що людина діє всупе-
реч собі, не є у гармо-
нії. Тому завжди треба 
себе запитувати: чому 
я настільки вмикаюся в 
цю діяльність? На мене 
тиснуть, чи я працюю зі 
задоволенням?

Перевтома, відсто-
ронення від соціуму, 
послаблений імунітет, 
погіршення фізичного 
стану та поганий на-
стрій бувають чи не в 
кожного. Однак, коли 
це трапляється нечасто 
й триває недовго, мож-

на боротися з цим само-
стійно.

— Коли наш організм 
функціонує нормально, 
то він сам дає підказку, 
як зарадити тимчасо-
вим проблемам, — каже 
Роксолана Савчин. 

Та якщо людина 
більше місяця не може 
зібратися, то цей стан 
стає хронічний, а зго-
дом може перерости в 
депресію. Тому не треба 
зволікати й звернутися 
до фахівця. 

Існує ще принцип 
світлофора. Коли лю-
дина каже собі, що впо-
рається з негараздами, 
то світло зелене, усе 
добре. Якщо вона себе 
некомфортно почуває, 

фізичні показники гір-
шають, то світло жовте. 
Треба звернути на це 
увагу й приділити біль-
ше часу потребам орга-
нізму. Коли буквально 
все може роздратува-
ти людину, вивести її 
з рівноваги, то світло 
червоне. Щоб владна-
ти проблеми, потрібен 
фахівець.

Від емоційного ви-
горання ніхто не за-
страхований, однак є 
кілька порад, які допо-

можуть від нього вбе-
регтися.

— Основним є вміння 
людини чути своє тіло. 
Організм дає так звані 
„кредити сил”, коли нам 
їх бракує. Тому варто 
бути пильними до влас-
ного відновлення та пе-
резавантаження. Треба 
влаштовувати собі міні-
відпустки, поповнювати 
банк позитивних емоцій 
цікавими розмовами, 
приємними зустрічами, 
часом для себе. Важли-
во бути вмотивованим 
і мати бажання робити 
щось ще, — каже пси-
хологиня. 

Спілкувалася 
Ольга МАЦЬКІВ

Синдром емоційного вигорання — поняття, яке ввів у 
психологію американський психіатр Герберт Фрейденбер-
гер у 1974 році.
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально: 
5. Другий чемпіон світу з шахів. 7. Мета-
лорізальний інструмент для обробки сті-
нок отворів. 10. Фрукт-шишка. 11. Точка 
зору, з якої сприймається якесь явище, 
предмет, подія. 13. Одна із світових ре-
лігій. 15. Музичний твір для солістів, хору 
та оркестру. 16. Спеціаліст, який прокла-
дає курс руху корабля, фахівець з керу-
вання кораблем судна. 17. Ручний млин. 
19. Додаток до м’ясних і рибних страв. 
21. Засідання, присвячене обговоренню 
важливих питань, заходів. 23. Столиця 
Іспанії. 24. Освітлювальний прилад, що 
складається з кількох підсвічників або 
ламп, який підвішують до стелі. 28. Ча-
стина мікроскопа, що складається з кіль-
кох лінз. 31. Довга паличка, якою кори-
стується вчитель під час пояснення на 
уроці. 33. Персонаж „Лісової пісні” Лесі 
Українки. 34. Італійський композитор, 
автор опери „Севільський цирульник”. 
35. Держава, що напала на іншу державу 
з метою загарбання території, позбав-
лення політичної незалежності. 36. Тіло, 
утворене обертанням прямокутного 
трикутника навколо одного з катетів. 
38. Хвостате небесне тіло. 39. Публічна 
образа, зневага. 40. Предмет, який но-
сять на тілі, вважаючи, що він захищає 
від хвороб, чаклунства; оберіг. 41. Су-
зір’я південної півкулі неба. 

Вертикально:
1. Харч китів. 2. Англійський футбольний клуб. 3. Ча-
рівне слово, що відкривало печеру, яку знайшов 
Алі-Баба. 4. Державний звинувачувач на судовому 
процесі. 6. Особа молодшого медичного персоналу. 
8. Керівник спортивної команди. 9. Роман польського 
письменника С. Лема. 12. Вірменський хліб. 14. Бам-
буковий ведмідь. 17. Поліцейський чин. 18. Відома 
поп-співачка зі США. 20. Держава в Азії. 22. Дитячий 

курорт у Криму. 25. Виконавець ролей в кіно та теа-
тральних виставах. 26. Подарунок на згадку або річ, 
пов’язана зі спогадами. 27. Відросток нервової кліти-
ни. 29. Останній місяць осені. 30. Умовлена зустріч 
кораблів у морі. 31. Обласний центр України. 32. Гори 
в Італії. 36. Сторона прямокутного трикутника. 37. Пе-
ріод збирання цукрової тростини на Кубі. 

Склала Христина ВЕСЕЛА

1 2 3 4

5 6 7 8

9

10 11

12 13 14

15 16

17 18

19 20 21 22

23 24

25 26 27

28 29 30 31 32

33

34 35

36 37

38 39

40 41

П А Р А Г В А Й С О Л О М А
П М О К Б
Е К З А М Е Н А К О М О Д А Ц І Я
Н З Д И Н А М І Т Е
Т О Р О Н Т О А Р Т У Р Н І К
А Н Л О П А Т А Р Ь А
Г Л Ю К О З А Е Т А П А С К Е Т
О А А С Е Р П А Н Т И Н
Н У Т П І С Т А Т Р Е

Е О К О Л О К А Т О Р
Р Е К Т О Р А Т К А Л Е В А Л А

В Д І РР К Ч М А К І
П Р О Д А Ж АА ЛЛ І Б І Б С Т О

Н Ж ІІ Е Р А Л
Н Е Д О Л Я Я К К О Л І П І

К О С А Р ОО К О Ш Д А Х М
О А Н А Н Д Н Ж П

Відповіді на сканворд, опублікований у числі 38.

Відповіді на сканворд, 
опублікований  

у числі 38 Як подати оголошення в „Аудиторію”
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та приват них осіб.
Вартість оголошення 
•  комерційного характеру: до 30 слів — 70,00 грн; від 30 до 60 слів — 140,00 грн; 
понад 60 слів — за тарифами реклами; 

•  про загублені документи — 20,00 грн; 
•  співчуття — 30,00 грн; 
•  привітання: до 30 слів — 50,00 грн;      від 30 до 60 слів — 100,00 грн.
Система знижок: більше трьох публі кацій — знижка 10% від суми замов лення.
Ціни подано з урахуванням податку на додану вартість. 
Крайній термін подання ого ло шен ня — десять днів до виходу газети.

 Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.Тел. (0322) 258-21-33, 
Е-mail: audytoriya@gmail.com
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
„ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад  
директорів навчально-наукових інститутів:

 • адміністрування та післядипломної освіти;
 • архітектури та дизайну; 
 • будівництва та інженерних систем;
 • геодезії;
 • гуманітарних та соціальних наук;
 • енергетики та систем керування;
 • інженерної механіки та транспорту;
 • комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • комп’ютерних технологій, автоматики та метро-

логії;
 • економіки і менеджменту;
 •  права, психології та інноваційної освіти;
 • сталого розвитку ім. В. Чорновола;
 • телекомунікацій, радіоелектроніки та електрон-

ної техніки.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, по-
дають такі документи: заяву; особовий листок обліку 
кадрів із фотографією; автобіографію; копії докумен-
тів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання; 
список друкованих праць і винаходів із зазначенням 
публікацій в журналах, що входять до наукометричних 
баз даних (Scopus, Webof Science) та індексу Гірша, 
завірених за встановленим порядком; згоду на збір 
та обробку персональних даних; копії паспорта та 
трудової книжки.

Участь у конкурсі на заміщення посад директорів 
інститутів можуть брати особи, які мають науковий 
ступінь доктора чи кандидата наук та вчене звання 
професора чи доцента відповідно до профілю на-
вчально-наукового інституту, а також стаж науко-
во-педагогічної роботи не менше 10 років. 

Термін подання документів на конкурс –— місяць від дня опублікування оголошення в газеті.
Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на ім’я ректора Національного університету „Львівська 

політехніка” за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кім. 303, тел. 258-24-82.
Житлом університет не забезпечує.

Ректорат

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
„ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

оголошує конкурс на заміщення посад завідувачів кафедр:

 • адміністративного та фінансового менеджменту;
 • журналістики та засобів масової комунікації;
 • зовнішньоекономічної та митної діяльності;
 • прикладного матеріалознавства та обробки ма-

теріалів;
 • приладів точної механіки;
 • туризму;
 • хімічної технології переробки пластмас.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, по-
дають такі документи: заяву; особовий листок обліку 
кадрів із фотографією; автобіографію; копії докумен-
тів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання; 

список друкованих праць і винаходів із зазначенням 
публікацій в журналах, що входять до наукометричних 
баз даних (Scopus, Web of Science) та індексу Гірша, 
завірених за встановленим порядком; згоду на збір 
та обробку персональних даних; копії паспорта та 
трудової книжки.

Участь у конкурсі на заміщення посад завідувачів 
кафедр можуть брати особи, які мають науковий сту-
пінь доктора чи кандидата наук та вчене звання про-
фесора чи доцента відповідно до профілю кафедри, 
а також стаж науково-педагогічної роботи не менше 
10 років. 

Термін подання документів на конкурс — місяць від дня опублікування оголошення в газеті.
Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на ім’я ректора Національного університету „Львівська 

політехніка” за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кім. 303, тел. 258-24-82.
Житлом університет не забезпечує. 
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тет „Львівська політехніка“: 
студентський квиток № 12229398 
на ім’я: Музичко Дарина Іванівна;
студентський квиток № 12718214 
на ім’я: Мисько В’ячеслав Олек-
сандрович;
залікову книжку № 18083087 на 
ім’я: Гаваль Марта Петрівна; 
студентський квиток № 12701280 
на ім’я: Стальнов Олександр Олек-
сійович;
залікову книжку на ім’я: Чабан 
Олег Ігорович; 
залікову книжку на ім’я: Кольвах 
Дмитро Володимирович; 
студентський квиток на ім’я: Гошко 
Тетяна Василівна;
студентський квиток № 12701274 
на ім’я: Блащенко Ольга Артемів-
на;
залікову книжку № 1703138 на 
ім’я: Зінчук Мар’ян Юрійович; 
залікову книжку на ім’я: Федотова 
Любов Олександрівна; 
залікову книжку на ім’я: Галкіна 
Анна Ігорівна; 
студентський квиток на ім’я: Ман-
дзюватий Богдан Юрійович;
залікову книжку № 1802093 на 
ім’я: Шебец Олег Петрович; 
залікову книжку ВК № 12229357 на 
ім’я: Цікоза Ірина Павлівна.  

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

На обкла динці  
(остання сторінка,  
повноколірний друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110

Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення  
рекламного блоку  

на замовлення

Незалежно від місця розміщення               
і розміру:
• реалізування ідеї замовника                     
з викорис тан ням матеріалів замов-
ника — 150 грн.;
• реалізування ідеї замовника, по-
шук матеріалів — 250 грн.;
• від розроблення ідеї замовника в 
редакції до виготовлення кінцево-
го 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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