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ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ЗНО В МАГІСТРАТУРУ?
ЗНО для магістрів — уже
давно не новина, але якщо
раніше його складали лише
для вступу на деякі спеціальності, то цьогоріч, відповідно
до „Умов прийому до вищих
навчальних закладів у 2020
році”, іспити у формі зовнішнього незалежного оцінювання складатимуть вступники
в магістратуру майже всіх
спеціальностей.
Для вступу на навчання для
здобуття ступеня магістра
на основі здобутого ступеня
або освітньо-кваліфікаційного
рівня вищої освіти (бакалавра,
магістра) можуть здійснюватися такі іспити та фахові
випробування:
• єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) — це форма вступного випробування за
технологією ЗНО з права та
загальних навчальних правничих компетентностей для
вступу;
• єдиний вступний іспит
(ЄВІ) — це форма вступного
випробування за технологією ЗНО з іноземної мови для
вступу на навчання;
• іспит з іноземної мови —
іспит, який відбувається у навчальному закладі при вступі
на деякі спеціальності;
• фахове випробування —
форма вступного випробування, що відбувається у навчальному закладі для вступу на
основі здобутого (або такого,
що здобувається) ступеня або
освітньо-кваліфікаційного
рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до
опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти
на основі здобутих раніше
компетентностей;
• додаткове фахове вступне
випробування для вступників, які вступають на основі
ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня),
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки);
Читайте наш матеріал про
топ-9 онлайн-ресурсів для
підготовки до складання
іспитів на 7 с.

Роман Савчак, студент 4 курсу Інституту права,
психології та інноваційної освіти:

„Вступаю до іншого ЗВО”
На магістратуру вступатиму до іншого університету,
тому зараз дуже багато часу витрачаю на підготовку.
Адже фахові випробування в кожного ЗВО свої, тому деякі предмети доводиться вчити з нуля. Для якісної підготовки обрав для себе онлайн-курс Vstup+. Намагаюся приділяти навчанню мінімум 2 години щодня, адже хочу успішно скласти тестування.
Маркіян Сигінь, студент магістратури Інституту
права, психології та інноваційної освіти:

„Готуватися треба завчасно”
ЗНО складав минулого року. Пам’ятаю, як переживав
за результати, боявся, що не вступлю. Готуватися до
тестувань почав заздалегідь, десь за рік. Використовував онлайн-ресурси, підручники та користувався послугами репетиторів. Із власного досвіду можу сказати, що
краще обрати репетитора, ніж онлайн-додатки, адже він зможе пояснити доступніше, а також ви можете поставити йому запитання. Проте, виявилось, я
дарма боявся. На мою думку, ЗНО не буде важке для студентів, котрі старанно
навчалися протягом чотирьох років.
Аліна Кирилишин, студентка 4 курсу Львівського
державного університету внутрішніх справ:

„Увесь вільний час
витрачаю на підготовку”
Навчалася у ЛДУВС на економічному, проте зрозуміла,
що хочу спробувати себе в ролі психолога. Переглянула
чимало вишів із такими спеціальностями й врешті зупинилася на Політехніці. Увесь свій вільний час присвячую навчанню, адже потрібно скласти фахове випробовування, а психологію я ніколи
раніше не вивчала. Користуюсь підручниками та ознайомлююсь із тестами, які
знаходжу у вільному доступі. Також готуюся складати англійську, тому завантажила собі на телефон додаток і щойно з’являється трохи вільного часу, одразу
проходжу тести та вивчаю нові слова.
Олександр Вершецький, студент 4 курсу Інституту
будівництва та інженерних систем:

„Мрію вступити на бюджет”
Навчався на пожежній безпеці, проте на магістратуру вирішив вступати на юридичний, тому нині активно студіюю
право, закони та відвідую всі можливі лекції й вебінари.
Поставив собі за мету вступити на бюджет, тому не лінуюсь,
а активно проходжу минулорічні тести, читаю необхідну літературу, а коли виникають додаткові запитання, звертаюся до юристів, щоб отримати
розширену, фахову відповідь.
Міркувала й опитувала Анастасія ЗАДОРОЖНА
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зарубіжний досвід

ВИКЛАДАЧІ ПОЛІТЕХНІКИ ВЧИТИМУТЬ
СТВОРЮВАТИ СТАРТАПИ
У січні впродовж тижня представники Львівської політехніки
перебували у Кінгстонському університеті. Доценти
кафедри адміністративного та фінансового менеджменту
Інституту адміністрування та післядипломної освіти Оксана
Перхач, Вероніка Карковська, Оксана Химич, Юрій Блинда
і представниця Tech StartUp School Яна Левицька брали
участь у тренінгах проєкту Creative Spark, який реалізується
за підтримки British Council.
— Основна мета програми — активізація підприємницької діяльності
та створення стартапів
серед студентів українських закладів вищої
освіти, — розповідає доцентка Оксана Перхач,
яка виконує обов’язки
заступника завідувача
кафедри з міжнародних зв’язків. — Минулого року на такі тренінги
вже їздили наші колеги.
Цьогоріч — ми. Основне
наше завдання полягало
в тому, щоб переймати
зарубіжний досвід щодо
підвищення активності
наших студентів, загалом
молодих людей (будь-хто
може брати участь у тренінгах, які ми невдовзі
організовуватимемо в
різних містах України).
— Часто буває так, що
люди, які мають ідеї та хотіли б реалізувати їх, не
знають, як і з чого почати.
Creative Spark — це ґрантова програма від British
Council, виконавцями якої
є Tech StartUp School Національного університету
„Львівська політехніка”
й кафедра адміністративного та фінансового
менеджменту Інституту
адміністрування та післядипломної освіти університету в партнерстві з
Кінгстонським університетом (Велика Британія).
Ця програма дає можливість унаслідок певних

тренінгів знати, як зреалізувати свою ідею і —
що основне — правильно підшукати собі надалі
майбутніх інвесторів, —
додає доцентка Вероніка
Карковська, заступниця
завкафедри з наукової
роботи. — Основним моментом є правильна презентація ідеї.
Ця програма діє в
семи країнах: Україна,
Азербайджан, Вірменія,
Грузія, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан за
підтримки Великої Британії.
Повернувшись із від
рядження, учасники програми вже планують свою
дальшу діяльність. Вони
їздитимуть по різних містах України й на тренінгах передаватимуть свої
знання, свій досвід усім
охочим. Університет,
який хоче їх запросити,
збирає певну кількість

учасників, зацікавлених
у таких тренінгах, а тоді
вже запрошує представників Львівської політехніки до себе. Минулого
року колеги побували з
такими візитами в Миколаєві, Одесі, Шостці, Івано-Франківську, Дніпрі,
Острозі, Рівному.
Оксана Перхач додає:
— Зазначу, що ці тренінги мають відбуватися
англійською мовою. Нам
надали відповідний матеріал, нас підготували, ми
пройшли ті тренінги. Нам
показали, як усе відбувається на практиці. Ми
були учасниками хакатону Bright Ideas, який організував Кінгстонський
університет для студентів, а також зацікавлених
осіб Лондона. Ми і теоретично, і практично підковані, щоб робити надалі
такі тренінги в Україні для
нашої молоді.

Учасники делегації
завдяки координатору
програми від Кінгстонського університету Алану Флаверзу побували
на святковій експозиції
стартапів Creative Spark
Showcase в головному
офісі Британської Ради
в Лондоні. На цьому заході від усіх країн-учасниць було представлено
результати програми
Creative Spark за 2019
рік, — переможців конкурсу Bright Ideas, який
відбувався в Лондоні.
Серед них був стартап
PiPillow (переможець конкурсу стартапів Big Idea в
Лондоні) від Tech StartUp
School Львівської політехніки.
— Переможець у
Лондоні — це результат
минулорічних тренінгів.
Учасники тренінгів свої
ідеї подають на конкурс.
Після цього відбирають
10 найкращих — їх автори
презентують на конкурсі
вже в Лондоні. Сподіваємось на такий самий
успіх, — каже доцент
Юрій Блинда.
Для всіх зацікавлених
створено спеціальний
сайт creativespark.com.ua,
є Фейсбук-сторінка. Крім
цього, розповсюджуватимуть друковані матеріали. Набравши в пошуку Creative Spark, можна
знайти багато інформації у
Ґуґлі. А ще можна зайти на
сайт British Council у Лондоні або на сторінку Британської ради в Україні.
Львівські політехніки
можуть звертатися на кафедру адміністративного
та фінансового менеджменту ІАПО: 5 корпус, 2Б,
є також сторінка в інтернеті, у Фейсбуці.
Тетяна ПАСОВИЧ

4

ч. 3 [3083]
6 лютого 2020

СТУДІЇ

проєкт

РОБОТИ, ЩО МОЖУТЬ ПОЛЕГШИТИ
ЖИТТЯ
Нові ініціативи часто стають масштабними
проєктами, що приносять користь суспільству.
Мішель Вигриновський та його команда
„Reload” сподіваються, що їхня роборука теж
стане такою.
Мішель Вигриновський є студентом другого курсу програми
Інтернет речей, що створена для
підготовки ІТ-спеціалістів.
— На перших двох курсах ми
ділимося на команди й працюємо над власними проєктами. Їх
підтримують ІТ-компанії, зокрема надають менторів кожній групі, — каже хлопець.
Мішель є тімлідером команди з чотирьох людей. Розробкою роборуки займаються також
Назар Гладиш, Данило Пронюк,
Нестор Малиновський. П’ятим
членом команди був Володимир
Клим’юк, студент третього курсу,
але він був змушений припинити
роботу через особисті обставини:
— Це цікаво, адже об’єднуватися за певною справою можуть
не тільки люди з однієї групи чи
курсу, а й старші, молодші. У цьому немає обмежень.
Робота над власними проєктами для студентів цікава, адже
це новий досвід, можливість на-

давно не підтримувалася, тому
його треба було реанімувати. А
тоді ми вирішили, що можемо
створити щось своє, компактніше
й зручніше у використанні.
На початку другого семестру
першого курсу команда взялася
за розробку роборуки. Це триває
вже рік. Студентам допомагає
ментор Василь Рибак, керівник
компанії „Betalab”:
— Спочатку ми зробили плату розміром приблизно метр на
метр за допомогою платформи
Arduino. До неї також належить
мікроконтролер, для якого пишуться програми. Для кожного
коліна роборуки є своя плата
Arduino та драйвер. Вони забезпечують передачу інформації та
подачу енергії роботові.
Мішель пояснює, що для кожного з шести моторів роборуки
є свій енкодер. Він визначає позицію та місце положення у просторі:
— Робот має не просто рухатися та виконувати певні дії. Він

Робота над власними проєктами для студентів цікава, адже це новий досвід, можливість
навчитися працювати з різними механізмами.
Команда „Reload” взялася за розробку роборуки.
вчитися працювати з різними
механізмами. Хлопець каже, що
ідея їхнього проєкту виникла на
початку першого курсу:
— У нас на кафедрі близько
20 років стояв робот-маніпулятор „Nokia Puma”. Він мав величезну систему. Виникла ідея його
оживити та придумати, як можна
його використовувати. Потенціал був чималий. Система робота

має визначати, де перебуває у
цей момент, мати свої стоп-точки. Тому енкодер у розробці дуже
важливий.
На першій презентацій проєкту команда продемонструвала, як робот наливає рідину у
склянку. На другій роборука вже
малювала на дошці геометричні
фігури. Керувати пристроєм зараз можна за допомогою клавіа-

тури. Різними клавішами можна
активувати окремі осі робота.
Мішель зазначає, що є ідея змінити керування. Можливо, роботу даватимуть певні координати,
а він сам виконуватиме дії. Однак наразі складно знайти програму, що для цього підходить.
Студент каже, деталі робота недешеві. Одного разу у них
зламався енкодер. Хлопці власноруч зробили деталь, аби не
купувати нової.
— Кафедра виділила нам
певну суму, яку ми можемо використовувати на різні потреби
проєкту. Тому наразі ми маємо
з чим працювати. Ці кошти виділили лише для нашої команди,
адже наш робот представляв кафедру та має велике значення.
За словами Мішеля, про схожі ініціативи на базах інших
університетів говорити складно. Однак такими розробками
успішно займаються ІТ-компанії,
наприклад, GlobalLogic.
Варто зазначити, що, окрім
роботи з проєктом, навчання у
студентів теж чимало. Матеріал
складний і так само потребує
зусиль. Тому роборуці хлопці
присвячують вільний час. Працюють над проєктом щодня від
14.00 до 18.00–19.00. Інколи доводиться відмовлятися від вихідних.
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коротко
Однак для деяких предметів існує пропорційна
система оцінювання: за роботу на
парах можна отримати 70 балів, ще
тридцять залежать
від проєкту. У кінці
кожного семестру
команди студентів презентують
ІТ-компаніям те, що
вони робили впродовж півріччя. Журі
оцінюють результати, а ментор — роботу кожного члена
команди. Окремі
бали нараховують
за статуси.
— Під кінець
кожного робочого
тижня ми маємо
писати, що встигли
зробили за ці дні,
що плануємо зробити наступного
тижня, які виникли
проблеми. Це і є статус. Окрім
цього, багато студентів виступають на презентаціях англійською
мовою. За це можна отримати
додаткові п’ять балів як заохочення, — додає Мішель.
Бали від ментора, журі, а також ті, які отримані за презентацію й статуси, сумуються й
додаються до загального бала
певного предмета.

До 24 березня 2020 року в Україні триває реєстрація на основну
сесію зовнішнього незалежного
оцінювання. Про це повідомляє
Український центр оцінювання якості
освіти. Загалом цього року очікують
понад 346 тисяч учасників тестування. Щоб зареєструватися, майбутні
учасники ЗНО мають створити і заповнити реєстраційну картку на сайті
УЦОЯО у розділі „ЗНО/ДПА”. Після
цього випускники шкіл 2020 року,
студенти професійно-технічних закладів і коледжів подають документи
особі, відповідальній за реєстрацію у
кожному конкретному закладі. Випускники минулих років надсилають
документи до відповідного регіонального центру оцінювання якості
освіти. ЗНО відбудеться 21 травня
(математика) — 15 червня (хімія).

Щодо майбутнього робота, то
студенти хочуть залишити його
для наступників:
— Ми хочемо, щоб робот був
корисний для наступних курсів
студентів. Хай з ним взаємодіють, вчаться керувати, програмувати.
Поза межами університету
розглядають інші способи використання. Є ідея залучити його
до діяльності людей з інвалідністю, наприклад, в артнапрямі:
— Як це може відбуватися:
на інтернет-сторінці ведеться
пряма трансляція. Робот працює з дошкою з пікселів. Люди
з усього світу онлайн можуть
вибрати пікселі й таким чином
створювати спільні картини.
Це було б цікаво навіть у якості соціального експерименту — яким вийде зображення,
створене різними людьми.
Наразі маленької групи людей достатньо для виконання
всієї роботи. Але, за словами
Мішеля, у перспективі їхня
команда готова прийняти допомогу, нові погляди й ініціативи.
Спілкувалася
Ольга МАЦЬКІВ

Президент підписав Указ „Про оголошення 2020/2021 навчального
року Роком математичної освіти в
Україні”. Про це повідомила очільниця МОН України Ганна Новосад
на Всеукраїнській конференції для
вчителів математики. „Очевидно, що
року недостатньо, аби виправити всі
проблеми з нашою математичною
освітою. Але ми можемо впровадити
найбільш нагальні й необхідні нашим
дітям та освітянам новації, а також
закріпити думку про те, що математика потрібна всім, бо вона — про
наше щоденне успішне і заможне
життя в сучасному світі”, — відзначила Ганна Новосад. Вона додала, що
не менш важливе завдання — створити спільноти вчителів, управлінців,
бізнесу та експертів, які спільно
працюватимуть над промоцією математичної освіти.
Розпочато прийом наукових робіт
на здобуття Міжнародної премії
ім. Івана Франка в 2020 році. Рекомендувати наукову працю на здобуття
Премії до 1 березня 2020 року може
або академічна установа, заклад
вищої освіти України та країн світу,
з якими Україна має дипломатичні
відносини, або лауреати Премії попередніх років. „Наукові роботи-претенденти мають мати міжнародне
значення, належати до соціально-гуманітарних дисциплін і ґрунтуватися
на засадах наукового осмислення
історичних або сучасних процесів
у культурі, політиці та суспільному
житті України”, — наголосив директор
Фонду І. Франка Ігор Курус.
За матеріалами
інформагенцій, МОН
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знай наших!

ЯК ВСТИГАТИ ВСЕ?
Надія Копійка навчається на четвертому курсі Інституту
будівництва та інженерних систем. Вона працює за
спеціальністю, займається наукою та творчістю. За
час навчання на бакалавраті встигла опублікувати
шість наукових статей: дві — у Scopus та чотири — в
українських фахових виданнях. Надія пише просто про
складне. Більшість її матеріалів — англійською, адже саме
цією мовою дівчина шукає інформацію і робить огляд
літератури. Іноземну знає добре ще зі школи, має рівень
С1. Минулого року їздила вчитися на пів року до Великої
Британії (через Erasmus+). Після навчання склала тест
IELTS і отримала сертифікат.

З

відки такий інтерес до інженерної
справи?
— Мої батьки — інженери. Хоча я з Миколаєва (обласного —
А.М.), але вирішила
вступити саме до Львівської політехніки, тому
що тут будівельний факультет — один із найкращих в Україні. У Київ
я теж вступила, але не
хотіла туди їхати, бо не
люблю це місто. Я працюю за спеціальністю,
і мені це дуже подобається.

вчитись Тобі легко?
— Мені непросто,
особливо важко було
минулого семестру. Останні кілька місяців я
спала 4–5 годин щодня,
мінімум 1–2 ночі на тиждень я взагалі не лягала. Я вчилась у гуманітарній школі, тому коли
прийшла на першому
курсі на пари з вищої
математики, фізики, то
зателефонувала мамі й
сказала: „Мам, я напевно не довчусь до сесії,
вилечу з університету”.
Тоді я була найслабша
на курсі, але вже в кінці
першого семестру піднялась на вершину рейтингу. На першій парі з
вищої математики я не
розуміла, що говорить
викладач, а вже вкінці
першого курсу поїхала
на Всеукраїнську олімпіаду з цього предмета й
посіла шосте місце. Коли
хтось каже, що я щось не
можу, то це для мене виклик. Можливо все!

Н

Д

е знаходиш час,
аби поєднувати
навчання з роботою?
— У мене п’ять клонів. Тільки про це ніхто не знає (сміється).
Я працюю, навчаюсь,
малюю, вишиваю, пишу
наукові статті та оповідання й есе. Трохи
займаюся живописом
та графікою, сім років
професійно танцювала
бальні танці. Раніше хотіла вступати в архітектурний інститут, але все
ж обрала інженерний.
У вільний час дивлюсь
фільми й намагаюся
практикувати англійську мову. Мене подали на Президентську
стипендію та стипендію

А

Кабміну. Я — найкраща
на курсі, у минулому
семестрі мій середній
бал був 99,5. Коли мені
запропонували роботу
і я пішла працювати, то
здавалося, що поєднати це нереально. Думала про те, що можу
злетіти з підвищеної
стипендії. Але я не злетіла, залишилася першою на курсі, встигала
писати наукову роботу
й займатися творчістю.
Я помітила, що мої одногрупники, які вчаться

не дуже добре, не працюють, не мають хобі,
не беруть участі в соціальному та громадському житті, нічого не
встигають. А ті, хто мають насичений графік,
все встигають. Що дужче себе завантажувати,
то більше буде вільного часу. Треба ставити
себе у вузькі рамки,
тримати самодисципліну, мати мотивацію.
І тоді те, на що раніше
витрачали годину, робитимете за 15 хв.

е плануєш переїхати за кордон?
— Там справді дуже
цінують наших спеціалістів. У мене ж бажання виїхати немає, адже я
люблю Україну, мені подобається тут жити. Але
якщо мені запропонують
реально класний варіант
роботи, якщо мене зацікавлять як інженера, або
будуть якісь класні навчальні можливості, то
побачимо. Було б доб
ре отримати аспірантуру за кордоном, адже в
нас технічні можливості
й фінансове забезпечення слабші. Я чудово
розумію, що якщо тут
мені дадуть якісну базу
знань, то технічну базу
в Україні важко знайти.
Анастасія МИГИДЮК
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ОНЛАЙНРЕСУРСИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО
ВСТУПНИКАМ У МАГІСТРАТУРУ
ЗНО–2020 наближається, але до підручників і
конспектів досі не тягне? Важко змусити себе
знайти час на навчання та підготовку? Не біда, адже
мобільні додатки можуть стати гідною альтернативою
одноманітному навчанню. І хоч це все ще незвичний
спосіб підготовки, але він уже набирає популярності,
адже це неабияк економить час та дозволяє навчатися
будь-де, навіть по дорозі на навчання. Тож ви готові
полегшити підготовку до ЗНО? Ми підготували
підбірку додатків для підготовки до ЗНО магістрам
у 2020 році.
1. Lingualeo
Класна штука не лише для тих,
кому доведеться складати ЗНО з
англійської, а й для тих, хто просто
прагне вивчити цю мову. Навчання відбувається в ігровій формі,
де ти без особливих зусиль засвоїш нові граматичні правила і
збільшиш свій лексичний запас.
Після реєстрації відразу пройдеш
тест на визначення рівня мови.
У програмі є також платний контент, однак, безоплатного цілком
достатньо, щоб підтягнути знання
з англійської. Можна вчитись, переглядаючи серії „Друзів”, відомі
реклами або уривки фільмів.
Саме час шукати легші й цікавіші способи здобути якісні знання. Сучасні технології надають для
цього всі можливості — потрібно
лише вміти правильно ними користуватися. Додаток можна завантажити і для Android, і для IOS.
2. MemoWord
У чому ж цікавість цього додатка? Його розроблено з урахуванням усіх типів завдань, які будуть
на ЗНО, зокрема й на аудіювання.
Адже можливість прослухати кожне слово та повправлятися у аудіюванні на час допоможе спудеям
почуватися впевненіше під час
тестування.
3. ZNO osvita
Цей комплексний додаток,
справжній скарб для спудеїв. Тут
ви знайдете тести та пояснення
до всіх іноземних мов, які можливі для вибору при вступі на магістратуру (англійська, французька,
німецька, іспанська), тести з пра-

ва та ТЗНПК (тести з правничої
компетенції). Особливістю додатка, за словами розробників, є те,
що тести створено максимально
наближеними до реальності, а в
разі неправильної відповіді ви отримаєте вичерпне пояснення, що
допоможе вам не лише зрозуміти
свою помилку, а й виправити її якнайшвидше.
4. Check your English
vocabulary for law
Якщо ви знаєте англійську, але
лише на побутовому рівні, а перед
вами постало завдання вивчити
саме юридичні терміни, то цей
ресурс саме для вас. Тут зібрано
всі необхідні терміни, а вивчення
відбувається у формі гри, через
складання пазлів та розв’язання
кросвордів.
5. VstupV+
Це онлайн-сервіс, де міститься комплекс вправ та навчальних
матеріалів з усіх необхідних для
вступу випробувань. Портал було
створено з метою полегшити життя вступників. Тут ви знайдете й
експрескурси, і розширені програми підготовки.
6. Johny grammar
Цей ресурс створено за сприянням British Council і відповідає
усім міжнародним стандартам.
Додаток здійснює навчання за
трьома рівнями складності, залежно від індивідуальних можливостей та потреб студентів. По
завершенню вивчення кожного з
блоків на вас чекає тестування,
якщо відповіді, які ви обрали будуть неправильні, отримаєте від-

гук з поясненням, чому це неправильно, що вам варто було обрати,
і скерування на теми, які треба
повторити.
7. Lingo Spanish
Вирішили складати іспит
з іспанської? Цей ресурс для
вас. Окрім навчальних матеріалів та тестувань, є можливість
онлайн-консультації з провідними
викладачами та носіями мови, які
допоможуть вам у засвоєнні матеріалу та поділяться своїми лайфхаками для ефективного вивчення.
8. Drops Deutsch
Справжній рай для тих, хто мріє
складати німецьку. Девіз ресурсу — просто про складне. Лише
тут ви знайдете всі необхідні матеріали та граматику простими словами, без нагромадження визначень, довжелезних винятків і т. д.
Тут усе систематизовано в короткі
таблиці та схеми і проілюстровано ситуаціями з життя, що неабияк
полегшує процес вивчення.
9. Моє ЗНО
Правда ж зручно, коли вся найважливіша інформація для абітурієнтів зібрана в одному місці?
Радимо цей класний додаток від
УЦОЯО. Тут ти можеш подивитися
розклад і результати своїх екзаменів, дізнатися останні новини
та переглянути стан реєстрації за
номером реєстраційної картки.
Можеш не хвилюватися, що проґавиш ЗНО, — програма нагадає
тобі напередодні про наближення
тестування.
Нагадуємо, що для вступу в магістратуру ви можете обрати будьяку спеціальність, незалежно від
здобутої раніше, проте таким
вступникам доведеться дуже старанно готуватись, адже фаховий
іспит вони складатимуть відповідно
до програми навчання бакалаврів
спеціальності, яку вони вибрали,
тобто за короткий період часу їм
доведеться опанувати майже все,
що інші вивчали впродовж чотирьох
років.
Анастасія ЗАДОРОЖНА
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УКРАЇНСЬКІ ВТРАТИ В КОНТЕКСТІ ГОЛОКОСТУ
Голокост — одна з найтрагічніших сторінок в історії
людства. 27 січня — Міжнародний день пам’яті жертв
Голокосту. 75 років тому звільнили концтабір Аушвіц.
Найбільше постраждали євреї, адже їх мали на меті
знищити повністю. Та не треба забувати, що гітлерівські
„чистки” було спрямовано й на інші національності.
Серед постраждалих чимало українців.

| Світлини Ольги Мацьків

Трагедію Голокосту потрібно
розглядати через призму політичної ситуації у країнах, за якими було
вирішальне слово у міжнародній політиці. Генеральний директор музею
„Тюрма на Лонцького” історик Руслан Забілий слушно зазначає, що,
окрім нацистського тоталітаризму,
варто пам’ятати про не менш жорстокий режим — радянський. Систему репресій і концентраційних таборів почали використовувати передусім у СРСР, ще у 1920-х роках. Уже
потім Адольф Гітлер „запозичив”
ідею швидкого знищення людей та
почав її активно застосовувати.
І нацистська, і радянська тоталітарні системи однаково не гребували будь-якими людиноненависницькими методами. „Неблагонадійних”
через місце народження, національність, віру, націоналістичні настрої
„прибирали” не вагаючись. І не
лише в часи Другої світової.
Для Львова втрати від Голокосту
були страшні. Третина міста загинула, адже мала єврейське походження. Нацисти ж затримували не лише

євреїв, а й поляків та українське підпілля, яке боролося на двох фронтах.
У Національному музеї-меморіалі жертв окупаційних режимів „Тюрма на Лонцького” презентують дві
тематичні виставки. Одну з них —
„Голокост у Львові” — спорядило
Львівське товариство єврейської
культури імені Шолом-Алейхема.
Другу виставку „Тріумф людини.
Мешканці України, які пройшли нацистські концтабори” присвячено
українцям, які перемогли нацистів,
адже вижили попри все. Її створив
Український інститут національної
пам’яті.
Олеся Ісаюк — наукова співробітниця Музею, докторка філософії
та співавторка виставки „Тріумф
людини…” каже, що ідея написати
про це з’явилася ще 2016 року. Хоча
збереглися певні архівні документи
й спогади очевидців, але їх пошук
був тривалий. 8 травня 2018 року
виставку вперше представили на
Майдані Незалежності в Києві.
Вона розповіла, що існування нацистської системи концтаборів по-

чалося через два місяці після приходу Гітлера до влади. Загалом таких
місць несвободи відкрили 27. До початку Другої світової війни кількість
в’язнів була невелика, а умови — порівняно м’які. Під арешт підпадали
політичні противники нацистської
партії, расові вороги: євреї, роми;
асоціальні елементи: люди без сталого місця праці та житла, представники ЛГБТ-спільнот.

Війна
Початок війни дав новий імпульс
системі концтаборів. Потік в’язнів розширився, адже ще додалися
мешканці окупованих територій та
підпілля. Керівництво служби безпеки Третього Рейху розглядало в’язнів
концтаборів як трудовий ресурс, та
про жодні умови для в’язнів, очевидно, не йшлося. 27 великих концтаборів і більше тисячі філій почали виконувати подвійну функцію: переслідування, аж до фізичного знищення,
опонентів режиму та забезпечення
економічної потуги Німеччини.
Масово українців у нацистських
таборах почали ув’язнювати від
весни 1941 року. Одна з груп українських в’язнів — військовополонені
Червоної армії. Перша партія червоноармійців-українців прибула до
Аушвіцу у вересні 1941 року. На них
випробували сумнозвісний циклон
Б — пестицид, яким потім вбивали
людей у газових камерах.
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З червоноармійцями режимові
було складно впоратися навіть за
допомогою тортур і знищення. Військовополонені, серед них не менше
третини — українці, були кістяком
підпільної системи спротиву. Вони
піднімали повстання, улаштовували
втечі.

Жінки
Окремими категоріями в’язнів
були жінки й діти. Жінки найчастіше потрапляли у Равенсбрюк —
Жіноче пекло. Саме там була розташована основна медична станція, на якій здійснювали нелюдські
медичні експерименти. Досліджували фертильність жінок, експериментували, як відбувається інфекційне зараження, зараження
крові, випробовували вживання
різних препаратів. Серед нещасних, над якими експериментували,
була й онука Івана Франка — Віра
Франко. У концтаборі вона познайомилася з племінницею Шарля де
Голля.

Окрім цього, у кожному концтаборі засновували публічний
дім, куди забирали красивих жінок. Похід туди був нагородою для
особливо „старанних” представників табірної ієрархії. Якщо жінка,
на своє нещастя, завагітніла, то її
чекала газова камера.
Навіть у таких жахливих умовах
жінки зуміли організувати опір.
Його керівницею була Євгенія
Клем. Завдяки підпільному рухові
багато жертв експериментів були
врятовані. Їм вдалося вижити. Після війни ці жінки свідчили проти
нацистів у міжнародних судах.

Діти
До дітей нацисти ставилися не
інакше, ніж до дорослих. Немовлят,
які народжувалися дорогою до табору або в таборі, знищували одразу після виявлення. Дітей, яким уже
було кілька років, відправляли у так
званий „сиротинець”. Насправді
німці використовували дітей для
псевдоекспериментів. Малюки також були підневільні донори крові
для поранених солдатів Вермахту.

Члени Організації
Українських
Націоналістів
Після проголошення Акта відновлення Української Держави 30
червня 1941 року бандерівців записали до категорії ворогів Рейху. Степана Бандеру та Ярослава
Стецька відправили у концтабір
Заксенгаузен. Катуваннями й „наполегливими переконуваннями”
Бандеру вмовляли відкликати Акт.
Проте лідер українських націоналістів не погодився.
Камери в’язнів у
Заксенгаузені були
схожі на кам’яні
мішки. Жодного
контакту зі зовнішнім світом, жодного
опалення чи зручностей. З меблів —
солом’яний тапчан.
Окрім оунівців, там
було ув’язнено англійських льотчиків,
математиків, що
зуміли розгадати
спосіб роботи шифрувальної машини
німців — „Еніґми”,
сина Фрітьйофа
Нансена, чимало політичних діячів. В’язні, навіть попри суцільний
контроль та заборони, налагодили
між собою контакт через підпільні записки та створили ефективну
систему взаємодопомоги. Стала
у пригоді колишня діяльність бандерівців, адже вони чи не єдині
мали досвід підпільної боротьби
в тоталітарному режимі. Зокрема
Степан Бандера спілкувався з командувачем Армії Крайової Степаном Ровецьким „Гротом”. Обидва
лідери національних рухів навіть
планували спільну втечу, але не
склалося.
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Друге життя
концтаборів
Нацистські табори існували до
липня 1944 року, коли визволили
перший із них — Майданек. Цікаво, що визволителями Аушвіцу були
українці, зокрема сота львівська
дивізія.
Натомість нацисти, коли розуміли, що програють війну, намагалися знищити сліди злочинів. Документи палили, а людей гнали на
марші смерті. Навесні 1945 року
в’язнів табору Штутгоф зігнали
до узбережжя Балтійського моря
й змусили зайти у воду. Загинуло
6,5 тисяч людей.
Але на цьому історія не закінчується. У радянській зоні окупації
Німеччини та в Польщі концтабори отримали друге дихання. Там
утримували українців, що боролися з комуністичним режимом, були
членами підпілля. Окрім цього,
поблизу таборів засновували дослідницькі об’єкти, зокрема розвідувальні.

Пам’ять
Очевидно, українців було багато
серед в’язнів таборів смерті. Однак
ця трагедія ще недостатньо осмислена і міжнародною спільнотою, і
сучасним українським суспільством. Однією з головних проблем
було визначення громадянства. Під
час Другої світової війни територію
України було поділено між різними
державами. Тому українців ідентифікували як поляків, росіян, чехів,
румунів. Єдиними, кому вдалося
домогтися запису „українець”, були
члени ОУН під проводом Степана
Бандери.
Сьогодні аналіз проблеми Голокосту й гідне вшанування пам’яті в’язнів таборів смерті на часі.
Тенденції відходу від державних
справ, інфантильність українського
суспільства та риторика на кшталт
„какая разніца, на каком язике
разгаварівать” може відкинути нас
назад до тоталітарного невільницького існування. В умовах війни на
сході й боротьби за правду в інформаційному просторі мусимо обстоювати свою історію, пам’ять і спадщину. Це конечно необхідно заради
збереження Української Держави.
Ольга МАЦЬКІВ
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ВІТАЛЬНЯ

слово про колегу

„ГОВОРИ ТОДІ, КОЛИ НЕ МАЄШ ПРАВА МОВЧАТИ”
Професору Василеві Чабану 4 лютого виповнилося
80 років. Пропонуємо увазі читачів слово прозаїка,
доцента Львівської державної фінансової академії
Володимира Ганулича про свого колегу.
Василь Чабан, доктор наук, професор
Національного університету „Львівська політехніка”, Львівського
національного аграрного університету,
дійсний член Академії
інженерних наук України і Нью-Йоркської академії наук, член НТШ,
головний редактор наукового часопису „Технічні вісті”, член
Національної спілки письменників
України, фахівець з математичного
моделювання. Автор 540 наукових
праць, 770 сюрреалістичних новел,
1450 афоризмів, сотень журналістських праць. Його перу належить
46 книг (27 наукових, 8 художніх, 11
гуманістичних). Загальне число публікацій — поза 1500. Наукові праці присвячено електриці, механіці,
теоретичній фізиці, дискретній математиці, філософії, історії науки й
техніки, краєзнавству.
Започаткував власний ориґінальний літературний стиль, що

значно розширює творчі засоби художньої літератури. Орієнтується
на короткий художній
твір. Василь Чабан —
автор т. зв. інтелектуальної новели. Його
заслуга в тому, що методи науки він привніс
у літературу й, навпаки,
літератури в науку. І то,
на подив, виявилося на
користь обом їм. На запитання, що
заставило науковця взятися за літературне перо, відповів словами
Ф. Ніцше: „Говорити треба тоді,
коли не маєш права мовчати”.
Літературні твори Василя Чабана складні, вимагають розумового
опрацювання, але вони варті того,
бо, упереваж, перегукуються з найактуальнішими проблемами сьогодення. Хтось із наших колег було
сказав, що оті його твори є визначальні психологічно-мистецькі чинники у формуванні духовного здоров’я суспільства. Важливо, що цій
шляхетній меті він підпорядковує не

тільки перо й папір, але й різець, і
камінь. Йдеться про три пам’ятники, які він поставив у рідному селі
Загорові, що на Волині, тим, хто
прислужився пером або шаблею історії рідного народу. Перший з них
присвячений перебуванню в 1663 р.
в селі Івана Мазепи, звідки він вирушив на Січ гетьманувати. Другий —
29 мужнім воякам-односельцям, які
полягли на полі Слави в лавах УПА
в національно-визвольній боротьбі 1943–1953 рр. Третій піднімає з
пороху віків шестеро славних уродженців села з родини Загоровських зі складних часів Середньовіччя, серед них Василь — фундатор Пречистенського монастиря, де
було видрукуване „Пересопницьке
Євангеліє” (1561), на якому присягають президенти України, Федір —
організатор українського реєстрового козацтва (1590), Варвара —
мати наказного гетьмана Максима
Булиги (1686–1687).
Василь Чабан — батько синів
Андрія (1966), Остапа (1973), Отта
(2004), Світозара (2008) і дочки
Любови (2009). Цікавиться класичною музикою і живописом. Незважаючи на вік, далі захоплюється
плаванням, їздою на велосипеді.
Свій ювілей мріє зустріти в Карпатах на лижні.

#
#
#

інтелектуальна новела							

Василь ЧАБАН

Нині поету Миколі Холодному виповнилося б 80 літ.
Шкода, що оспіваних 14 він забрав зі собою назавше в кращий світ.
Присвячую його вічній славі.

Творець і райдуга
Після незносної спеки в другій половині дня нарешті впав хоч і короткочасний, але проливний дощ. Аби
подихати на повні груди отою літньою свіжістю, я вийшов у поле, а точніше на зарослу споришем стежку,
котра провадила від саду до молодого лісу, що посадив я на диво отих 14 літ тому. І тут мене приголубила
в тісних обіймах небачена досі кольорова райдуга,
що зійшла зі східного ще захмареного неба. А може
то я піднявся до неї на небо. Але то не так важливо.
Важливо те, що я провалився в її кольоровий світ. У
цьому світі де не візьмись Сам. Я упізнав його вмить
за творами великих живописців — у білому хітоні зі
святим німбом на голові. Каже:

— Довго дивлюся на тебе, як ти любуєшся отим
незрозумілим посланням, яке просив передати тобі
Микола Холодний. Я, Творець, щиро кажучи, заздрю
вам, людям. Що ви в цій райдузі знаходите? Вона являється вам у такому мізерному діапазоні довжин
хвиль електромаґнетного випромінювання, що навіть
не доводиться говорити. Я, наприклад, любуюся Моїми творіннями в усьому спектрі випромінювання — від
ядерного до наддовгих радіохвиль. Он де краса!
— Я зачарований не райдугою, а її кольорами. Це
те, чого нема насправді у Твоєму Світі. Це наша радість, земна.
2019.07.31. Загорів
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цей день в історії

„ЛИХОДІЇ ВИНИЩЕНІ БУДУТЬ, А ТІ, ЩО НАДІЮТЬСЯ
НА ГОСПОДА, ЗАВОЛОДІЮТЬ ЗЕМЛЕЮ”
Сьогодні ми хочемо розповісти про пам’ятку давньоруської
літератури „Повчання Володимира Мономаха дітям”, яка
збереглася в Лаврентіївському списку „Повісті временних
літ”. Це твір популярного в античній та середньовічній
літературі жанру повчань і одночасно перша в давній
українській літературі життєписна розповідь. Точної
дати написання „Повчання…” не встановлено. У деяких
виданнях воно датується 8 лютим 1106 року. Інші
дослідники вважають, що твір написано у середині
лютого — на початку великого посту 1117 року. Уперше
текст опублікував граф О. Мусін-Пушкін 1793 року.
Київський
князь
Володимир
Мономах (1053‒1125), онук
Ярослава Мудрого, був
визначним державним
і політичним діячем
(княжив від 1113-го до
1125 року). Своє „Повчання дітям” він написав у поважному віці,
про що свідчать такі
його слова: „Сидячи на
санях (тобто, готуючись
до смерті — Я.В.), помолився я в душі своїй
і воздав хвалу Богові,
що він мене до сих днів,
грішного, допровадив”.
У „Повчаннях…” Володимир Мономах висловлює думки державного, політичного
та морального характеру, які базуються на
християнських засадах
і усвідомленні відповідальності правителя
за долю своєї країни і
свого народу. За змістом їх можна поділити
на три частини: релігійні вказівки; правила, що
стосуються обов’язків
князя; життєпис самого
автора, який має служити дітям прикладом
і наукою.
Князь навчає не
тільки своїх дітей, а й
усіх нащадків князівсько-боярського стану
намагатися бути ро-

зумними правителями,
захищати інтереси своєї держави, поширювати освіту і власною
поведінкою подавати
приклад іншим. Ми наведемо найцікавіші, на
нашу думку, заповіти,
бо деякі з них не втратили свого значення і
до наших днів. А може,
саме тепер вони як ніколи актуальні.
• Що вмієте, того не
забувайте, а чого не
вмієте, того навчайтесь, — як батько мій,
дома сидячи, знав п’ять
мов, через те й честь
йому була в інших країнах.
• Якщо ж вам доведеться цілувати хрест
перед братами своїми
або перед будь-ким, то
перше спитайте свого
серця, на чому ви зможете стояти твердо, і
тільки тоді цілуйте, а
поклявшись, не переступайте клятви, бо загубите душу свою.
• Перш за все не забувайте убогих, а яко
можете, по силі годуйте
їх і подавайте сиротам.
І вдову захистіть, не
дайте сильним губити
людину. Хто б не був,
правий чи винний перед вами, не вбивайте і
не веліть убивати його;

якщо і завинив хто в
смерті, не губіть християнської душі.
• Старих шануйте, як
батька, а молодих, яко
братів… При старших
годиться мовчати, премудрих слухати, старшим підкорятися, з рівними і молодими мати
згоду і бесіду вести без
лукавства, а щонайбільше розумом вбирати. Не лютувати словом, не ганьбити нікого
в розмові, не сміятися
багато. Очі тримати донизу, а душу вгору.
• Найбільше шануйте гостя, звідки він до
вас не прийшов би:
простий чи знатний, чи
посол; якщо не можете
пошанувати його дарунком, то пригостіть
його їжею і питвом, бо
він, мандруючи далі,
прославить вас у всіх
землях доброю чи злою
людиною.
• Хворого навідайте,
покійника проведіть в
останню дорогу, бо всі
ми смертні.
• Не проминіть ніколи
людину, не привітавши
її, і добре слово їй мовте.
• Обману остерігайтесь та пияцтва, та
облуди, від того душа
ваша гине і тіло.

S Володимир Мономах.
Різьба по дереву
Осипа Величка

• Лінь — то мати усьому: що уміє, те забуде,
а чого не вміє, того не
навчається.
• Й малими ділами
можна заслужити милість Божу.
• Ні питтю, ні їжі не потурайте, ні спанню.
• Жінку свою любіть,
але не давайте їй над
собою влади.
• Добро діючи, не надійтеся ні на що добре.
• Якщо вам Бог зм’якшить серце, то сльози
свої пролийте за гріхи
свої.
• Не наслідуйте лиходіїв, не завидуйте тим,
що творять беззаконня,
бо лиходії винищені будуть, а ті, що надіються
на Господа, заволодіють
землею.
• Ніколи не майте гордощів у своєму серці і в
розумі, а скажіть: сьогодні живий, а завтра
помру; смертні ми.
• На світанні, побачивши сонце, з радістю прославте день новий і скажіть: Господи, додай мені
літа до літа, щоб я честю й
добром виправдав життя
своє.
Рубрику провадить
Ярослава ВЕЛИЧКО
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активізм

ШУКАТИ МОЖЛИВОСТІ ТА РОЗШИРЮВАТИ КОЛО
ЗНАЙОМСТВ
Ця усміхнена дівчина постійно має безліч справ. У її
календарі-планері є нагадування на щодень. Студентка
четвертого курсу Інституту комп’ютерних наук та
інформаційних технологій Марія Велика активно бере
участь у громадському житті Львова.
З вересня Марія перевелася на
заочну форму навчання. Дівчина зізнається, що не планує працювати
за спеціальністю, але їй подобається програмування і не відкидає, що
колись повернеться до цієї галузі.
„У школі я була активна. Вчителі залучали до різних заходів,
конкурсів та олімпіад. У мене було
насичене життя. Коли вступила до
університету, то все зникло. Мені
було нудно. Програмуванням я так
сильно не займалася. Тому наприкінці першого курсу почала волонтерити”, — пригадує Марія.
Першим заходом, до якого дів
чина долучилася волонтеркою,
стало „Свято музики у Львові”.
Вона фотографувала. Тоді не було
заохочень, які волонтери мають
тепер: футболок чи іншого мерчу.
Не було навіть бейджів, але були
знайомства з привітними і креативними людьми. Після того почалася
низка інших волонтерств у малих
та великих проєктах.
Віднедавна дівчина разом із
Павлом Скрипником виконує
обов’язки керівника громадської
організації „Територія ініціативної молоді”. Марія від створення
є членкинею „ТІМ”, а до того вона
була в AIESEC.
„Я була ще школяркою і мене
спочатку туди не взяли. Можливо,
рівень мови був поганий або мотивація не була сильною. Після першого курсу побачила, що вони знову відкривають набір. Спробувала і
вийшло. Тоді потрапила в команду
маркетингу, потім була в команді
піару. Загалом в AIESEC пробула
півтора року. Паралельно з’явилася „ТІМ”. Деякий час я поєднувала,
але вирішила сконцентруватися
на чомусь одному”, — розповідає
Марія.
Лише досвідом волонтерств дів
чина не обмежується. Студентка

стажувалася два місяці в туристичному відділі у міськраді за програмою „Перший кар’єрний крок”.
„Спочатку приходиш на співбесіду і тебе скеровують в один
із відділів. Я хотіла у пресслужбу,
але мене скерували у туристичний.
Насправді я дуже щаслива. Там
класна команда. Мінусом є те, що
за два місяці звикаєш до людей, а
вони до тебе, а згодом треба йти.
Вони пропонували роботу, але
оскільки освіта в мене ще не завершена, то не можна, на жаль”, —
говорить Марія.
Дівчина радить постійно розширювати коло контактів. Нові люди
пропонуватимуть щось цікаве та
корисне.
„У студентські роки потрібно наповну використовувати свої
можливості. Я шкодую, що не потрапила у Студраду. Це теж класні
знайомства, але на трохи вищому

рівні. Ти можеш робити свої проєкти. Крутишся у викладацько-студентському середовищі. Ти більше
дізнаєшся про систему та механізм
освіти”, — зазначає моя співрозмовниця.
У Львові є багато локацій, де
можна шукати можливостей розвитку. Це і Медіатека, і Львівський
обласний молодіжний центр, Urban
бібліотека, нещодавно відкрили
„Молодвіж”. Незабаром з’являться ще декілька цікавих локацій для
молоді.
„У нас створили Управління молодіжної політики на чолі з колишнім студентським мером Олександром Николяком. Це означає, що
місто рухається, воно розуміє, що
потреби молоді також дуже важливі. Часто досвідчені чиновники
не можуть побачити місто з іншого боку. Так, як бачить його молодь”, — пояснює Марія.
Також дівчина веде блог в
Instagram. Знайти її можна за ніком
@mariavelyka.
„Це мій особистий блог. Я висвітлюю громадську галузь і частину мого життя, де я сміюся, плачу
(це дуже рідко). Так я створюю
власний бренд. Не всі люди можуть
себе правильно показати, позиціювати. А це дуже потрібно, якщо
ти хочеш займатися громадською
справою. Треба правильно себе
показувати. Бо ти стаєш взірцем
для молоді”, — говорить дівчина.
Марія має досвід публічних виступів.
„Перший раз це було просто
жахливо. Аудиторія — триста людей. Я розгубилася. Це був Перший
у світі урок від AIESEC. Там розповідала про цілі сталого розвитку і
то було дуже сухо. Наче якась Вікіпедія. Згодом їздила до Стрия та
Червонограда, розповідала про
медіаграмотність. Також мала лекції про самобрендинг”, — розказує
активістка.
Нині Марія виділяє більше часу
на спорт. Почала ходити на плавання. Вона планує приділяти увесь
час розвитку, відкидати зайве.
Марія МАСЮК
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психологія

ЯК ФОТО У СОЦМЕРЕЖАХ СИГНАЛІЗУЮТЬ ПРО
ОСОБИСТІСНІ ПРОБЛЕМИ?
Чи знаєте ви, що оприлюднені фото та поведінка в мережі
можуть розповісти про наші найпотаємніші страхи та
допомогти виявити проблеми, про які ми і не здогадувались?
Але щоб коректно їх розтлумачити, потрібен експертпсихолог. Тоді цей матеріал для вас. Анастасія Голоскокова —
психологиня з багаторічним стажем. Головна галузь її
діяльності — вивчення впливу соцмереж на самооцінку
та особистість загалом. Психологиня не лише розповіла
про те, що допомагає визначити наявність проблеми, а й
докладно описала її особливості та ризики.
• Селфіманія
Якщо людина викладає у мережу занадто багато селфі, часто
змінює їх, намагається
вибрати найбільш вдалий ракурс і зловживає
фільтрами, то радше
сумнівається у своїй
привабливості, оскільки боїться показати
себе такою, якою вона є
у повсякденному житті,
без масок, інстаграму.
Щобільше, пристрасть
до селфі й часта їх
публікація в інтернеті навіть є симптомом
особливого психічного
захворювання — „селфітіса”.
• Демонстрація щас
ливих стосунків
Велика кількість фотографій в обіймах з
коханою людиною, величезних букетів квітів
та інших дорогих подарунків, демонстрування
щасливого та зразкового шлюбу чи взаємин…
Зазвичай, у реальності
в таких пар все навпаки, а їхні стосунки не
те, що не близькі для
ідеалу, а й часто висять
на волосині. З власної
практики хочу зазначити, що часто люди настільки бояться визнати
свої сімейні проблеми,
що й не помічають, як

перекладають ілюзію
зі соцмереж на реальність і захопливо хизуються перед подругами
тим сімейним щастям,
якого насправді нема.
• Знімки зі спортзали
Найчастіше такими
світлинами зловживають невпевнені в своїй
зовнішності люди. Переважно це люди, які
постійно хочуть чути
компліменти стосовно
зовнішності й вважають, що фото у спортзалі додасть їм хороших
коментарів та допоможе самоствердитись у
мережі.
• Невдалі фото друзів
Майже всі хоча б
раз потрапляли в ситуацію, коли хтось із друзів публікував у мережі
фото, де ви вийшли не
найліпше. І тут точно
не варто засмучуватися. Найімовірніше, ваш

приятель (приятелька)
страждає від комплексів і за допомогою
такого поста хотів (хотіла) підняти свою самооцінку. Це окрема
категорія. Такі люди часто — закомплексовані
особистості, які не мають чим похизуватись.
Обирають глузування
над іншими, аби відволікти увагу від своєї
персони.
• Ілюзія
дорогого
життя
Людині з нормальною самооцінкою не
потрібно хизуватися і
розповідати про нові
покупки. Але якщо в
когось бракує віри в
себе, то найчастіше
його стрічка починає
заповнюватися кадрами розкішного життя і
фотографіями дорогих
подарунків. Вихваляючись статусними речами і VIP-локаціями, людина демонструє, що в
неї начебто все добре,
і піднімає свою самооцінку. Часом це навіть
настільки переходить
межі, що людина перестає відрізняти, де
правда, а де вигадка.
• Фотографії, де не
видно частини обличчя

Ті, хто любить фотографуватися, прикриваючи обличчя волоссям
або руками, або робити
знімки у профіль чи зі
спини, часто сором’язливі й закомплексовані. Більше того, вони
можуть страждати не
тільки від прихованих
комплексів, а й від соціальних фобій. Така
проблема часто в дівчат
віком 14–18 років, адже
вони майже завжди незадоволені своєю зовнішністю, тому вдаються до такого фото, щоб
приховати неідеальне,
на їхню думку, обличчя.
• Часто змінюються
світлини
Світлини постійно
видаляються і з’являються згодом знову.
Переважно це відбувається тоді, коли людина
не отримала очікуваний
результат від посту й
тепер її ціль створити
ідеал, збирати вподобайки та схвальні відгуки інших користувачів. Що частіше людина
змінює фото, то нижча
в неї самооцінка, адже
така людина залежна
від думок громадськості.
• Постинг 24/7
Якщо у вас є друг/
подруга, котрі постять
24/7, зверніть на це увагу. Адже, цілком імовірно, що у них є проблеми, вони очікують на
постійну увагу і схвалення громадськості. У
соцмережах такі люди
зазвичай шукають підтримку, розраду чи
спосіб розв’язання проблеми.
Анастасія ЗАДОРОЖНА
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У ФОКУСІ

еквадорсько-український досвід

ДАВАЙ AL CINE!

Хлопець живе в місті Лева вже шість років, завершив Інститут
будівництва та інженерних систем Львівської політехніки, обрав спеціальність будівництва та цивільної
інженерії (освітня програма „Водопостачання
та водовідведення”). У
рідній країні є проблеми з водою, тому він
хоче стати хорошим
спеціалістом у цій галузі. Тут мешкає його
двоюрідний брат, саме
він порадив хлопцеві обрати Політехніку.
Спочатку батьки дуже
не хотіли, аби син вступав в український ЗВО.
А коли мама знайшла
у YouTube відео про
українські гуртожитки,
де студенти п’ють алкоголь і влаштовують
„тусовки”, то сказала,
що там він жити точно
не буде. Хлопець пообіцяв не пити та вчитися.
Джонні й справді добре
вчився та навіть здобув
дипломом із відзнакою.
Він завжди мав
мрію — подорожувати,
вивчати інші культури
та знайомитися з новими цікавими людьми.
Розповідає, що ментальність еквадорців
та українців дуже різна.
„Я помітив, що 21-річні українки вже хочуть
вийти заміж. Наші жінки так не поспішають,
вони більш закриті”.
Джонні займається
бачатою та сальсою,

| Світлина Марії Масюк

За два тижні Джонні Александер Балсека Мартінес поїде
додому, в Еквадор, а нині він насолоджується останніми
днями в Україні, ходить вуличками Львова, відвідує
театри. Навіть нашу зустріч він призначив доволі пізно,
адже повертався з вистави „Дон Жуан”.

любить грати на гітарі
й дивитися українські
комедії, як-ось „Скажене весілля”. Він відвідав
Луцьк, Хотин, Чернівці, Кам’янець-Подільський, Вінницю, Івано-Франківськ, Шацькі
озера, Одесу, Миколаїв, Київ, Тернопіль, але
найбільше
любить
Львів. „Мені дуже подобається це місто.
Якби я і жив в Україні,
то лише тут. Але наразі мушу повертатися в
Еквадор. Там для мене
більше можливостей.
Та й з рідними я дуже
давно не бачився. За
шість років приїжджав
лише один раз, здебільшого ми підтримуємо
зв’язок через Skype,
WhatsApp та Facebook.
У будь-якому разі за
два роки я знову повернусь у Львів до свого брата на вручення
диплома (він нині навчається в Політехніці

на третьому курсі)”. В
Україні хлопець працював у братовій фірмі. Вони допомагали
студентам з Еквадору,
які хочуть вчитися у
Львові, вивчити українську мову, оформити документи, акліматизуватися та знайти
одяг, орієнтуватися у
місцевості. Джонні досі
не звик до львівського
дощу. „Коли в нас у Еквадорі -7º, то з дому я
навіть не виходжу”.
Рідна мова еквадорця — іспанська,
але хлопець добре говорить українською,
розуміє російську та
англійську. Коли він
приїхав в Україну, то
пів року ходив на підготовчі курси. Розповідає, що найважче в
українській мові — це
граматика, особливо
відмінювання. „Багато
моїх знайомих, які давно тут мешкають, досі

не вміють говорити
українською або розмовляють дуже погано. Мені було важко на
першому курсі. Я ходив
на лекції і запитував:
„Про що взагалі мова?”.
На другому курсі я навчився думати українською, а не іспанською.
Деколи з друзями, які
тут живуть, у розмові
змішуємо іспанську з
українською, наприклад „Давай al cine”
(„Пішли в кіно”), вже,
не замислюючись, говоримо „Дякую”; звісно, використовуємо
молодіжні слова та
фрази „бляха-муха”,
„шо за фігня”.
Звісно, Джонні потрапляв у різні веселі
ситуації. „Якось купував пиво на фестивалі
у Стрийському парку, а мене запитують
„Бажаєте чипси?”, а я
подумав, що мене запитують, чи я вчуся. То
і відповідаю „Та, я тут
вчуся”.
На першому курсі я
вже знав, як говорити
фразу „Дайте мені”,
вивчив слово „курка”.
Заходжу у крамницю
й кажу: „Дайте мені
курка”, продавець дивиться на мене й відповідає: „Добре, Ви бажаєте куртку?”, кажу:
„Нє, курка”, мене знову
перепитують „Куртка?”.
Кажу: „КУРКА”, вже навіть показував курку
жестами”.
Джонні Александер
Балсека Мартінес ще
не поїхав з України, але
вже ностальгує. Запитую „Будеш сумувати
за Україною?”, відповідає: „Буду, навіть планую”.
Анастасія МИГИДЮК
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КУЛЬТУРА

фонотека

коротко

ТЕМІНЬ І СВІТЛО ВІД ROCKOKO
Дебютний авторський альбом DARK & LIGHT,
гурту, в якому грає двоє випускників Львівської
політехніки, від 31 січня доступний на всіх
музичних платформах. Хлопці йшли до цього
чотири роки і, як результат — 12 композицій
авторської музики, важкої і легкої, емоційно
наснаженої.
Перша авторська композиція,
яка не ввійшла до альбому, з’явилася 2014 року й називалася
„Пам'яті Небесної Сотні”. Вона
започаткувала появу нових творів різної тематики. Не все написане ввійшло до
альбому — деякі
композиції було
відкинуто ще на
стадії розгляду
нот. Загалом же
альбом вийшов
дуже концептуальний, поєднавши в собі певну
дуальність. Його
темний бік — треки такі, що беруть
за живе й доводиться згадувати „Апокаліптику” — звучить рок, хеві-метал, і
світлий — мажорні, танцювальні, з елементами панку, джазу,
навіть поп-музики композиції.
— На запис альбому в загальному пішло два роки — записували в ALLY Music , коли була
можливість, — розповідає учасник гурту, віолончеліст Володимир Котляров, — результатом
задоволені. Саунд-продюсером
виступив Михайло Олійник. До
записаного зробили постпродакшн — додали звукові ефекти,
мастерінг — обробили матеріал
так, як хотіли б, щоби його почув
слухач — розставили акценти,
визначили, де буде більше басів,
а де звучання тихіше. Допомагав
у цьому київський звукорежисер студії „211”, який працював
із Джамалою й іншими відомими
виконавцями, Віталій Телезін.
Наприкінці лютого альбом
вийде і на фізичних дисках —
двох CD. Кожна композиція міститиме опис, який допоможе
слухачеві свої музичні асоціації
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У лютому Театр Лесі Українки
пропонує глядачам і давніші свої вистави, і прем’єри.
Щодо прем’єр, то на початку
місяця на сцені вже з’явилася вистава-гра From Germany
with love. 15 лютого її зможуть
побачити ті, хто не встиг. 7 лютого — друга прем’єра — „Макбет” у режисурі Рози Саркісян.
Вистава для тих, кому 18+. І 28
лютого — прем’єра Дмитра
Захоженка „Філоктет. Античний
рейв”.

щодо неї скерувати в потрібне
русло. Кожна композиція матиме й графічні ілюстрації, гурт
публікуватиме їх також у соцмережах. Придбати диски можна
буде в березні, під час концерту-презентації.
Три композиції
з „темної сторони” написав Володимир Котляров,
решта — Михайло Романишин.
Страх, смуток,
злість, розчарування або безтурботність, радість,
захоплення — слухачу вирішувати,
що саме з багатого емоційного спектра альбому
впускати у свої вуха й душу.
Композиція Crime розповідає
про бунтарські хвилі в часи панк
культури, з яких зароджувалися
революції. Escape from the Gellert
Hill — це особлива, драматична
історія — ідею треку Володимиру
навіяла подорож до Будапешта.
Вона розповідає про угорського
священнослужителя Геллерта,
який допомагав королю боротися з язичниками й поширювати
християнство на півдні Угорщини, та потім, коли короля не стало, язичники помстилися йому і
скинули в бочці з цвяхами з гори.
Disconnection — твір про те, що
коли тебе дістав смартфон, то
треба з нього вийти й насолоджуватися навколишнім життям.
Яке це життя прекрасне, власне природа — через політ у сні
нам показує композиція Around
the World.
Решта слухацьких вражень —
за вами.

У Львові вперше відбулася
міжнародна партнерська зустріч „Діалог культур: Індія,
Литва, Словаччина, Ізраїль
та Україна”. Під час зустрічі
було обговорено налагодження партнерських зв’язків, а
також презентовано найкращі
практики для формування Платформи особистого розвитку
людей поважного віку. Зустріч
охоплювала наукову конференцію, круглий стіл, доброчинний
концерт.

Наталя ЯЦЕНКО

За матеріалами інформагенцій

До колекції Національного
художнього музею України
передано 222 графічні твори
першого ректора української
Академії мистецтв Федора
Кричевського. Картини викупила й подарувала музею
спільнота випускників Києво-Могилянської бізнес-школи.
Колекцію будуть досліджувати
й за результатами досліджень
видадуть монографію. А тим часом у Львові в Палаці мистецтв
триває виставка академічних
робіт студентів Львівського
коледжу декоративного й ужиткового мистецтва ім. І. Труша.
Представлено твори з методичного фонду рисунку, малярства
та ліплення в ретроспективі.
У галереї сучасного сакрального мистецтва Iconart до початку весни відкрито групову
виставку „Актуалізація: вікна”. Шість художників — Оксана Андрущенко, Лілія Баб'як,
Ігор Іванів, Володимир Луцик,
Оксана Романів-Тріска, Петро
Старух — поділили між собою
12 вікон, тобто непотрібних рам,
зібраних на задвірках. Дерев’яні рами стали обрамленням для
зображень сюжетів хатніх ікон
ХІХ ст.
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КУЛЬТУРА

прем’єра

СМІХ ПІД ЧАС ВІЙНИ
30 січня у прокат вийшов фільм „Наші котики,
або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої
антитерористичної операції з елементами тимчасового
воєнного стану” режисера Володимира Тихого. Автори
позиціюють стрічку як неполіткоректну комедію. Про
що фільм і чи варто його дивитися — читайте у нашому
матеріалі.
„Горить Кремль і тремтить Путін”, — це сон одного з головних
героїв і перша сцена з фільму, що
задає йому тон.
Початок російсько-української
війни. Троє добровольців вирушають на варту кордонів держави. Ці
чоловіки — аматори, але налаштовані серйозно. Кожен із них хоче
довести свою мужність собі, друзям або рідним. Вояків із позивними Літо, Професор і Грін відправляють на найспокійнішу позицію з
назвою „Капустина”. Тут настільки
нудно, що облаштували вбиральню,
яка отримала звання найкращої в
АТО. Окрім цього, є контейнери для
сортування сміття. Солдати з інших
локацій перейменовують „Капустину” на „Туалет”. Амбіції героїв згасають. Вони сваряться, нервують і
навіть б’ються.
Гнітюча іграшка-котик, яка
з’являється на екрані, коли сюжет
напружуватиметься. Тваринка з
червоними очима, що світяться,
піднімає й опускає лапу.

Ворог вирішує атакувати позицію найбільш спокійну і не готову
давати відсіч. І це — „Туалет”. Добровольці збирають ручні протитанкові гранатомети, щоб не лишати
для „руского міра”, і тікають. Бігти
важко. Хлопці вирішують боротися й знищують елітний російський
підрозділ, не отримавши жодного
разу вогню у відповідь. Ворог не
йме віри. Зрештою, як і українське
командування. До слова, Літо —
актор Віктор Тубольцев — справді
учасник АТО й навіть знімався у
своїй військовій формі. У фільмі він
згадує Ірму Вітовську, яка збирала
кошти, щоб купити йому бронежилет. Це також правда.
Про подвиг аматорів мусить дізнатися якомога більша кількість людей. Саме тому приїжджає журналістка Оля. Дівчина має серйозний
намір дотримуватися європейських
стандартів журналістики. Вона говорить про призму людяності та
баланс думок. У її мові — нарочите
святенництво з журналістськими

кліше. Така наївність перетворилася у прикрість. Акторка Віра
Климковецька, яка грала цю роль,
впоралась зі своїм завданням. Для
мене цей персонаж став тригером.
Оля постійно заважала солдатам,
була недоречною, нехтувала всім,
чим тільки можна, заради своїх
імпульсивних рішень. Вона хотіла
довести собі та своєму колишньому хлопцеві, що чогось варта.
Натомість нівелює професію журналіста, налаштовує глядача на
негативне сприйняття цього фаху
та його призначення.
Акторська гра у фільмі не викликає запитань. Герої органічні,
переконливі. Є серед „Наших котиків” і капелан. Його зіграв Ярослав Федорчук — актор львівського
театру Леся Курбаса. Його персонаж щирий і кумедний.
Образ ворога передбачуваний.
Глядачі у кінозалі сміються майже
з усіх сцен із ними.
Якщо оцінювати стрічку лише
після перегляду тизера, то очікуєш на патріотичну комедію,
наповнену абсурдом, трешем та
чорним гумором. Як і анонсували автори. Та сам фільм не такий.
Хоч і вийшла трагікомедія, але не
зовсім зрозуміло, що хотіли показати автори. Тут є смерть одного
з персонажів.
Глядачка Настя ділиться враженнями: „Здається, що недоречною була сцена, де актор співав
„Плине кача по тисині”. Співав він
гарно, дуже, але у фільмі вийшла
якась мішанина. Я ледве не почала
плакати…”.
Попри це, фільм більше подобається, аніж ні. Він — наша потреба
на шостому році війни. Це можливість звільнити емоції, бо гумор —
також захисна реакція. „Наших
котиків” створили свої для своїх.
Цікаво, що одними з продюсерів
фільму стали колишня міністерка
охорони здоров’я Уляна Супрун та
її чоловік Марко.
Смерть у вишиванці, Джон
Сноу, корова, селфі та матюки. Це
все є у стрічці. Якщо вагаєтеся,
чи йти, то краще підіть. Матимете
тему для роздумів та дискусій.
Марія МАСЮК
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активні і спортивні

РОГЕЙН ЯК МОЖЛИВІСТЬ ПОДОРОЖУВАТИ Й БУТИ
ВИТРИВАЛОЮ
Оля Ількова, другокурсниця ІНЕМ, ще у пошуках
себе, але їй є з чого вибирати: у школі вона одночасно
відвідувала 8 гуртків, тепер же зосередилася на
навчанні й спорті. Позаторік увійшла в топ 10-ти
спортсменів Політехніки, здобуває високі місця на
змаганнях Європи й світу.
В Інстаграмі можна подивитися графічні малюнки Олі,
зроблені аквареллю й ручкою.
Зображення виникають унаслідок перегляду робіт у Pinterest —
дівчина їх не просто змальовує,
а додає щось своє. Аналогічним
джерелом натхнення для неї є й
твори пейзажистів — найбільше
любить олійний живопис — на її
полотнах оживають гори. Любов
до гір зумовлена спогадами про
те, як у дитинстві часто з групою
зі спортивного орієнтування ходила у гірські походи: за літо походів було два-три, змагалися
теж у горах.
Балет, естрадні сучасні танці,
малювання, гітара, театральний
гурток, баскетбол — чим тільки вона не займалася. „Раніше
вдавалося все добре поєднувати, не дуже любила гуляти, зате
складала плани занять, тепер зі
встиганням важче, — аналізує
Оля. — Хочу все попробувати,
хотіла записатися ще й на фехтування, та не вийшло”.
Як і малювання, спортивне
орієнтування було „для себе” —
захоплювало відкриття нових
місць, знайомство з новими
людьми, ніколи не думала про
те, що треба виграти. А потім
дівчина, старша на три роки,
запросила на рогейн — і вони
удвох здобули призове місце.
Тренерка не схвалювала рішення займатися цим різновидом
орієнтування, вважала, що навантаження фізичні й психологічні надто великі. І справді, на
першому змаганні в Олі дуже
боліли ноги, та й навіть тепер
після шести годин орієнтування на місцевості болять стопи.
Перед змаганнями доводиться
споживати багато білкової їжі, а

опісля них — добре відпочивати. Від двох днів до тижня триває первинне відновлення, коли
перестають боліти м'язи. Хоч
і згодом ще не можна давати
надто більші навантаження на
організм.
Перші великі змагання —
чемпіонат Європи, на який Оля
їздила з мамою. Третє місце на
змаганнях в Італії, за два місяці — світова першість у Латвії — і
п’яте місце. На закінчення школи
й першого курсу припали чемпіонат Європи в Чернівцях —
друге місце, чемпіонат світу в
Іспанії — четверте. Цьогоріч на
спортсменку чекає знову чемпіонат світу — змагання відбуватимуться 1 серпня в Америці.
— Рогейн дає змогу побачити різні місця, подорожувати, — каже Оля Ількова. — Ми
з напарницею (раніше — Олена
Нігда, тепер — Марія Гоєнко)
приїжджали на місце змагань
за тиждень до них і виїжджали
за тиждень після завершення.
Спорт поєднуємо з пригодами — побачили Барселону, Венецію, Будапешт.
Класичне спортивне орієнтування триває три-чотири години, тимчасом рогейн може
захопити і день, і ніч (в Україні
його часова тривалість — 3, 6,
12 годин, а у світі — й доба). Для
тих, хто змагається у рогейні,
є велика карта зі зазначеними
контрольними пунктами, що дають учасникам бали, та кожен
спортсмен вибирає свій маршрут, орієнтується на час (запізнення на фініші на одну хвилину
призводить до зняття бала, максимально допустиме запізнення — пів години). Спортсмени
беруть зі собою харчі, воду („лю-

блю апельсини — ними і наїдаєшся, і напиваєшся”), ліхтарик,
аптечку, кепку й вітрівку. Наперед вивчають місцевість, щоб
підготуватися до її проходження
фізично й морально. Наприклад,
до змагань у Латвії, де піски й
болото, наші дівчата готувалися
на Шацьких озерах.
— Буває, що губимося на місцевості, та з часом знаходимо
орієнтири. Мобільним користуватися не можна, носимо його у
наплічнику лише для екстрених
випадків. Погано сприймаю спеку — паморочиться у голові, часто згораємо. Та найважче бігти
вночі — є страх і трапляються
дикі звірі. Я боюся змій, павуків,
комах, якось випадково переступила через гадюку. Часто перетинаємо вбрід річки, терпимо
погані погодні умови — у Барселоні, наприклад, 20 годин упродовж добових змагань падав
дощ і лютував вітер. Найгірше,
коли залишається мало часу до
фінішу — знаєш, що у звичайний
день ти міг би встигнути, а зараз — нема сил для подолання.
Оля Ількова поєднує і спорт,
і навчання. А також працює моделлю й у нічну зміну — офіціанткою („рогейн натренував
мене”). Хотіла би побувати в
усіх країнах. Наразі ж дівчина
готується до змагань, адже підготовка до них займає від трьох
місяців до пів року.
Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально:
5. Людина, яка має схильність до довгих
повчальних промов, дії якої не відповідають велемовним словам. 7. Спеціалізація
футболіста; голкіпер. 10. Цирковий артист, який виконує акробатичні номери
на нестійких предметах. 11. Спортивний
інвентар для гри в теніс. 12. Син Чингачгука в романі Ф. Купера „Останній
з могікан”. 14. Страхування транспортних засобів без страхування вантажів,
які вони перевозять. 15. Верхня частина дерева. 17. Вміння читати й писати.
19. Письменник, який описує нереальні,
неможливі, нездійсненні події та явища.
21. Твердження, що не потребує доведень. 24. Молочний продукт. 26. Початок спортивних змагань. 27. Вічнозелена
рослина, що паразитує на багатьох породах дерев. 29. Колектив артистів театру. 31. Садові ножиці для зрізування
гілок дерев. 33. Фахівець-психолог, який
розробляє стратегію, тактику й техніку
найефективнішого підвищення популярності, репутації артиста, державного чи
партійного діяча. 34. Баштоподібна споруда при мечеті, з якої муедзин скликає
мусульман на молитву. 35. Трон монарха, як символ його влади.
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Вертикально:
1. Лікар, який лікує тварин. 2. Головний
комп’ютер у мережі. 3. Рід найбільших
людиноподібних мавп. 4. Титул глави
Грузинської православної церкви. 6. Тимчасове
користування нерухомістю, приміщенням на договірних умовах. 8. Розділ фізики, що вивчає світло. 9. Давньоримський політичний діяч, оратор,
письменник, якого вважали майстром компромісу. 13. Український філософ ХVІІІ ст., який написав автоепітафію: „Світ ловив мене, та не спіймав”. 14. Велика ділянка суходолу, оточена з усіх
боків морями та океанами; материк. 15. Столиця
Венесуели. 16. Той, хто займається ризикованими справами з метою наживи; шахрай. 18. Стис-
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ле повідомлення про виставу, концерт, фільм.
20. Стрімкий напад на противника. 22. Угода, якої
досягають на підставі взаємних поступок. 23. Солдатський гуртожиток. 25. Металевий ковпачок,
який одягають на палець при ручному шитті.
28. Наука про закони та форми мислення. 30. Рух
назад, повернення до старих, віджилих форм; занепад. 31. Голова парламенту в деяких країнах.
32. Найвище досягнення, здобуте в чому-небудь.
Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 40 (2019)
Горизонтально:
2. Кір. 4. Катет. 7. Одра. 8. Езоп. 9. Орнітолог. 11. Судан. 13. Мороз. 15. Код. 17. Ампер. 20. Рулет. 23. Моруа. 24. Ельба. 25. Мак. 27. Ікло. 28. Указ. 30. Баян.
31. Азія. 32. Параф. 35. Сканер. 37. Резюме. 39. Актив. 40. Федорів. 41. Арідник. 42. Абвер. 43. Зал.
45. Іон. 47. Зонд. 48. Кляп. 50. Амфітріта. 54. Атака. 56. Орнат. 57. Дож. 58. Ара. 60. Віл. 61. Байрам.
62. Реалізм. 64. Натура. 65. Дідух.

Вертикально:
1. Пліт. 2. Карачі. 3. Решето. 5. Одарка. 6. Золото.
10. Таро. 12. „Удар“. 14. Ость. 15. Кремона. 16. Дракула. 18. Муліне. 19. Па. 21. Ле. 22. Ельзас. 26. Панікадило. 29. Хіромантія. 32. Параван. 33. Реставратор. 34. Форвард. 36. Нереїда. 38. Звістка. 44. Азнавур. 46. Опонент. 49. Панда. 51. Мажор. 52. Тувім.
53. Стаєр. 55. Адамо. 56. Олень. 58. Ага. 59. Алі.
63. Лід.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

Як подати оголошення в „Аудиторію”
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та приватних 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 публікацій — знижка 10% від суми замов
лення.
Ціни подано з урахуванням податку на додану вартість.
Крайній термін подання оголошення — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Тел. (0322) 258-21-33,
Е-mail: audytoriya@gmail.com

Реклама 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 замовлення —
50% від тарифів.

На обкладинці
(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 використанням матеріалів замовника — 150 грн.;
• реалізування ідеї замовника, пошук матеріалів — 250 грн.;
• від розроблення ідеї замовника в
редакції до виготовлення кінцевого зразка — 350 грн.

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

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ

Вважати недійсними документи,
які видав Національний університет „Львівська політехніка“:
дипломи бакалавра В 15 № 124528
та магістра М 16 № 057289 на ім’я:
Гавран Роман Ігорович;
диплом бакалавра В 17 № 061933 на
ім’я: Мисько Орест Михайлович;
залікову книжку на ім’я: Атаманчук
Андрій Михайлович;
студентський квиток на ім’я: Тимощук Христина Сергіївна;
студентський квиток ВК № 12246296
на ім’я: Чинков Михайло Денисович;
залікову книжку на ім’я: Бойко Андрій Васильович.

Колектив кафедри органічної хімії
Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету
„Львівська політехніка” висловлює
щирі співчуття інженеру І категорії
Лілії Євгенівні Третяк та її родині з
приводу смерті
батька.

Колектив Інституту сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола Національного університету „Львівська політехніка” висловлює глибокі співчуття декану бакалаврату
Надії Петрівні Яворській з приводу
важкої втрати — смерті
батька.

Колектив кафедри опору матеріалів та будівельної механіки
ІБІС Національного університету
„Львівська політехніка” висловлює
щирі співчуття доценту кафедри
Володимиру Михайловичу Палюху
з приводу важкої втрати — смерті
батька.

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ”
Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка”.
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004.
Виходить з жовтня 1946 року.
Періодичність — один раз на тиждень.
Сфера розповсюдження — загальнодержавна.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 4.
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 500. Зам. № 200013.

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ.

Редакція залишає за собою право літературного

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА.

редагування, скорочення текстів.

Редактори відділів:
освіти і науки — Тетяна ПАСОВИЧ
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО.
Літературні редактори — Олег СЕМЕНИШИН

19

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо
і не повертаємо.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів.
За зміст і достовірність рекламних оголошень
відповідає рекламодавець.

та Марія КІНДРАТОВИЧ.

При передруках посилання на „Аудиторію”

Дизайнер-верстальник — Дмитро ГРИГОРЧАК.

обов’язкове.

79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 229 • Тел./факс (032) 258-26-08 • e-mail: audytoriya@gmail.com • http://audytoriya.lpnu.ua

#ГазетаАктивнихСтудентів

