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Чи Ви вважаєте себе багатим?
Щороку 17 жовтня в світі від-

значають Міжнародний день 
боротьби за ліквідацію біднос-
ті. Він покликаний допомогти 
людству усвідомити першочер-
гову необхідність спільно до-
лати злидні, особливо в країнах, 
які розвиваються.

Кожен із нас здогадується, що 
Україна, на жаль, не очолює 
рейтингу найбагатших країн 
світу. Вона до нього взагалі не 
потрапила. Десятого жовтня 
наша держава названа однією 
з найбідніших країн світу поряд 
із більшістю країн Африки. Такі 
дані представлені у звіті швей-
царського банку Credit Suisse, 
повідомляє сайт „Коментарі“.

Оцінивши доходи громадян 
200 держав, аналітики вияви-
ли, що середньорічний дохід 
громадянина України стано-
вить до 5 тисяч доларів, що 
в 10 разів менше, ніж у серед-
ньому по світі. Крім України, 
до найбідніших країн Європи 
ввійшли тільки Білорусь і Мол-
дова. Середньорічний дохід ро-
сіян становить від 5 до 25 тисяч, 
поляків — від 25 до 100 тисяч 
доларів.

Найбагатшими жителями пла-
нети на сьогодні є громадяни 
Швейцарії. Вони заробляють 
більше 500 тисяч доларів у рік.

Напередодні оголошення таких 
невтішних результатів дослі-
дження „Аудиторія“ поцікави-
лася у політехніків, чи відчува-
ють себе бідними. Виявилося, 
що категорично зізнаватися ні 
у власній бідності, ні в багатстві 
ніхто з них не готовий. Студенти 
намагаються віджартовуватися 
й посилаються на багатий вну-
трішній світ, а водночас пропо-
нують хоч світлину для іміджу 
зробити їм біля „Лексуса“, 
запаркованого неподалік. Деякі 
науковці, таки констатуючи за-
непад економіки й відсутність 
добробуту в середнього укра-
їнця, відмовляються „говорити 
про це на диктофон“. Водно-
час ми випадково натрапили 
й на пояснення такого стану 
речей фахівцем-економістом: 
усе закладено в ментальності. 
Що саме? — Читайте далі.

Микола Одрехівський, професор кафедри менеджменту і міжна
род ного підприємництва Інституту економіки і менеджменту:

„Ментально ми „середняки“
Українці мають психологію „середняка“: ми уникаємо кри-
тичної межі бідності, але не надто стараємося бути багатими. 
Це не зле, бо економіка багатих країн якраз тримається на се-
редньому бізнесі. Біда в тому, що з початку ХХ століття серед-
ній клас в Україні стараються всіляко нищити. Це робилося як 
за СРСР, так і тепер. Люди бояться сказати, що належать до середнього класу, 
бо завтра їх можуть обікрасти. Бідними також ніхто не хоче себе називати. Мені 
здається, на вулицях багатих країн безхатченків більше, ніж у нас. Українці 
ставляться до таких людей насторожено й негативно, тому кожен боїться до 
такого докотитися. Це ще один доказ того, що ментально ми середняки.

Михайло Демчук, студент першого курсу Інституту 
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Щастя не в грошах“
Я не магнат, але нічого мені не бракує. Щастя не в грошах. 
Я багатий на почуття, на емоції, культурно багатий, бо такою 
є моя країна. Які у нас пісні, мова, звичаї! Стараюся долучати-
ся до збереження традицій і підтримувати сучасних україн-
ських музичних виконавців. Щоб стати матеріально багатим, 
людина має того хотіти. Мені здається, що я ще не доріс до такої самостійності.

Тарас Заклевський, студент другого курсу Інституту геодезії:

„Я багатий!“
Я живу в студентському гуртожитку. Ще не маю ні маши-
ни, ні квартири. Але маю дівчину. То я багатий! І духовно 
я багатий. В мене є здоров’я, друзі, люблячі батьки. В цьому 
теж моє багатство. Але знаю також людей, які мають мало 
грошей і роблять із того трагедію. Я вважаю, що маю спер-

шу закінчити університет і потім починати робити кар’єру.

Міркувала й опитувала Анна ГЕРИЧ

Ірина Семенюк, студентка п’ятого курсу Інституту економіки 
і менеджменту:

„Дякувати Богу, батьки допомагають“
Мало кому вистачає грошей. У мене дуже довгий список 
того, на що мені бракує коштів. Я навіть не уявляю такого 
студента, який зміг би собі сам купити машину чи квартиру. 
Мені винаймати квартиру надзвичайно важко. Дякувати 

Богу, батьки допомагають. Але я багато читаю, розвиваю себе духовно, на-
вчаюся, аби мати багатство знань.

Ігор Божок, студент першого курсу Інституту інженерної 
механіки та транспорту:

„Я маю ровер — і то добре“
Я хотів би, наприклад, дозволити собі мешкати окремо від 
батьків. Але ж не можу. В багатьох країнах Європи та в США 
студенти мого віку вже мають власну машину. Самі собі купу-
ють, бо вона там не надто дорога. В них інші реалії. А я маю 
ровер — і то добре.
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українці у світі

Його ім’я — на Алеї слави 
винахідників у Вашингтоні
Нещодавно у Львові побував наш краянин зі США, відомий винахідник процесів 

будови індуктивних і магнітно-опірних мікроголовок для записування інфор-
мації та важливих електрохімічних процесів і апаратури, що використовується 
у серійній продукції комплектуючих до комп’ютера і побутової електроніки, 
доктор металургії і матеріалів Любомир Романків, який виступив із лекцією перед 
науковцями і студентами Львівської політехніки та Франкового університету.

Любомир Теодорович — 
автор і співавтор 65 па-
тентів, член Академії наук 
фірми ІВМ США, член Ін-
женерної АН України, по-
чесний член НТШ, ІЕЕЕ, 
Електрохімічного това-
риства США. Має золоту 
медаль де Нора (єдиний 
слов’янин) і золоту медаль 
Перкіна (найвищу відзнаку 
хімічної індустрії). Його 
прізвище фігурує у видан-
нях „Хто є хто в науковому 

світі“, „Хто є хто в Амери-
ці“ і прикрасило Алею сла-
ви винахідників у Вашинг-
тоні посеред 540 науков-
ців (в тому числі ще трьох 
українців), винаходи яких 
мають великий вплив на 
розвиток людства.

Народився Любомир Ро-
манків у Жовкві 1931 року. 
В силу різних обставин мі-
грував із батьками з міста 
до міста, тож встиг повчи-
тися у Жовківській, Белзь-

кій, Львівській гімназіях, 
у Кри ниці (нині Польща), 
в Мюнхені. Повний гімна-
зійний курс закінчив у Ка-
наді. Вже тоді вирізнявся 
добрими знаннями фізики, 
хімії і латини. За рік вивчив 
англійську мову, склав ма-
туру з усіх предметів, окрім 
англійської літератури.

Після закінчення гім-
назії два роки працював 
клерком у Канадському 
провінційному парламен-

ті, навчався в Альбертсько-
му університеті, освоював 
хімічну інженерію, яку за-
кінчив через чотири роки. 
Далі була праця в унікаль-
ній фірмі, яка вперше по-
чала добувати мідь і нікель 
за допомогою хімічних 
процесів замість випалю-
вання в доменних печах.

— Мене то дуже заціка-
вило, — розповідає пан Ро-
манків, — і я почав думати, 
як таким способом видобу-
вати й цинк. Але тоді до моїх 
намірів поставилися дуже 
скептично, бо я не мав тако-
го великого досвіду, як про-
фесори, з якими працював. 

подяка

Уділяю Вам своє 
архипастирське 
благословення

До Львівської політехніки надійшов лист-
подяка від глави УГКЦ блаженнішого  

Святослава за проведену в університеті зустріч 
10 вересня цього року:

Високоповажний Пане Ректоре!
Найперше дозвольте мені висловити Вам вдяч-

ність за можливість під час мого візиту до Наці-
онального університету „Львівська політехніка“ 
ближче познайомитися та поспілкуватися з Вами, 
членами ректорату та студентами. Ця зустріч про-
йшла у настільки теплій і доброзичливій атмосфері, 
що, думаю, залишиться у моїй пам’яті на довгі роки.

Крім цього, хочу подякувати за листа, що його 
Ви мені передали в день мого візиту. Справді, пра-
ця Львівської політехніки задля плекання духов
ності та культури серед нашої молоді є цінною — 
молитиму Господа про плідні та щедрі її плоди.

Зі свого боку старатимуся підтримувати Вас 
у дальших духовнопросвітницьких проектах, на 
що уділяю своє архипастирське благословення.

Із молитвою про успішну співпрацю 
† Святослав

NOTA BENE!

до ювілею кобзаря

Паломництво 
у Шевченків край
Ініціатива здійснити паломництво в Шевченків 

край виникла серед просвітян на початку цього 
навчального року. На засіданні ради Товариства 
схвалили ідею саме з цього почати святкування 
200-літнього ювілею Кобзаря. І завдяки підтрим-
ці ректора, профкомів працівників і студентів та 
аспірантів задум дуже скоро перетворився на захо-
плюючу реальність — духовну мандрівку, сповне-
ну пізнання, віри, історії.

Серед степу 
широкого…
Окрім активних членів То-
вариства „Просвіта“, мож-
ливість побувати на землі 
Тараса Шевченка отрима-
ли учасники Народного 
чоловічого хору „Орфей“, 
театрустудії „Хочу“, пе-
реможці Шевченківських 
читань, активні у студент-
ському самоврядуванні 
студенти — разом сотня 
політехніків.

— З Богом! — побажав 
мандрівникам після ко-

роткої молитви капелан 
політехніків отець Тарас 
Жеплинський — і два ав-
тобуси вирушили зі Льво-
ва рановранці 3 жовтня. 
Дорога до Києва, а згодом 
і до Канева одразу була на-
повнена духовною сутніс-
тю. Просвітяни та студен-
ти читали поезії Шевченка, 
цитували „Розриту могилу“ 
(наймолодша учасниця 
„прощі“ — переможни-
ця Шевченківських чи-
тань Христина Паляниця,  

Закінчення на 6 с. m

Закінчення на 8 с. m
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коротко

У Львівській політехніці 
відбувся день „відкритих 
дверей“ із питань захисту 
конкурентного середовища. 
Організатор заходу — Львів-
ське обласне територіальне 
управління Антимонопольного 
комітету України, повідомляє 
прес-служба університету. 
Під час засідання нагоро-
дили грамотами студентів 
ІНЕМ Юрія Дружицького, Юлію 
Костюк та Олесю-Ірину Демків, 
котрі предметно займаються 
науковою проблематикою, 
пов’язаною із вдосконаленням 
антимонопольного законодав-
ства і захистом конкурентного 
середовища.

У Кембриджському універси-
теті всім охочим студентам 
безоплатно викладатимуть 
українську мову. Таку можли-
вість надає кафедра славісти-
ки, на якій у 2008 році ство-
рено програму україністики. 
У кінці року слухачі повинні 
скласти тест на вміння роз-
пізнавати українську мову на 
слух, а також здати письмову 
роботу на знання грамати-
ки і вміння висловлюватися 
українською.

Голова Львівської облдержад-
міністрації Віктор Шемчук 
підписав розпорядження „Про 
призначення обласних премій 
для студентів вищих навчаль-
них закладів у 2013 році“. 
Згідно з документом, із 700 тис. 
гривень у 2013 році найбільше 
премій отримають студенти 
Львівської політехніки, ЛНУ ім. 
І. Франка та ЛНМУ ім. Д. Галиць-
кого.

Наступного року в Академії 
сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного 
розпочнуть навчання за но-
вою спеціальністю. Академія 
випускатиме миротворців. Про 
це на ХІІІ Міжнародному еко-
номічному форумі у Трускавці 
сказав голова Львівської ОДА 
Віктор Шемчук. Він повідо-
мив, що на прохання ректора 
Академії сухопутних військ 
Павла Ткачука, мав розмову 
з міністром оборони України 
Павлом Лебедєвим.

За матеріалами інформагенцій

конференція

Зустрілися науковці 
і практики
В актовій залі Львівської 

політехніки 7–10 жов-
тня проходила IХ між-
народна конференція 
daRostim-2013 на тему 
„Фітогормони, гумінові 
сполуки та інші біологіч-
но-активні речовини для 
сільського господарства, 
здоров’я людини й охорони 
довкілля“.

В роботі конференції, яку ор-
ганізували і провели завідувач 
кафедри технології біологіч-
ноактивних сполук, фармації 
та біотехнології Львівської політех-
ніки професор Володимир Новіков та 
директор Приватного інституту при-
кладної біотехнології з Німеччини 
Вольфґанґ Новік, взяли участь науков-
ці, керівники сільськогосподарських 
підприємств і фермери з України, 
Німеччини, Туреччини, Росії, Поль-
щі, Швейцарії, Білорусії, Мексики 
й Литви. Оскільки наукові розробки 
тісно пов’язані з виробництвом, то 
впродовж перших трьох днів роботи 
учасники говорили не лише про нау-
кові здобутки року, а й про їх вико-
ристання у сільському господарстві. 
Зокрема, мова йшла про вплив добрив 
із добавками мікроелементів, фіто-
гормонів, гумінових речовин та ін-
ших біологічноактивних сполук на 
врожайність і якість олії, зернових 
культур, кукурудзи, ріст рослин, за-
хист яблунь від бактеріальних хвороб, 
захист водних ресурсів України тощо. 
Тобто і науковці, і практики у близько 
ста доповідях обмінялися не лише на-
уковими здобутками, а й поділилися 
враженнями від їх використання на 
практиці, запропонували свої реко-
мендації для поліпшення цієї роботи.

В рамках конференції відбувся кру-
глий стіл із науковцями, керівниками 
сільськогосподарських підприємств 
і фермерами, який провела директор 
приватної фірми „DITON“ Валентина 
Клебанова. Як відзначила організатор-
ка, „під час роботи круглого столу ми 
розповіли керівникам сільськогоспо-
дарських підприємств, як із допомогою 
нових технологій можна на своїй землі 
вирощувати екологічно чисту продук-
цію“. Українські аграрії відзначили, що 

готові до застосування таких техноло-
гій, але без фінансової допомоги держа-
ви самі вони цього зробити не можуть.

На конференції працювала й моло-
діжна секція, на якій молоді науковці 
і студенти кафедри технології біоло-
гічноактивних сполук, фармації та 
біотехнології Політехніки та аспіранти 
відділення вуглецевих матеріалів ФМІ 
ім. Г. В. Карпенка НАН України ви-
ступили з доповідями й розповіли про 
своє бачення використання біогенних 
поверхневоактивних сполук для підви-
щення ефективності обробки посівного 
матеріалу озимої пшениці, одержання 
культури тканин лікарських рослин 
Карпат в умовах invitro, застосування 
методів мікробіоаналітики для моні-
торингу якості води та ін. Члени журі 
з Німеччини Вольфґанґ Новік і його 
дружина Валентина Клебанова відзна-
чили високий рівень доповідей, їхню 
різноплановість і нагородили кожного 
учасника дипломами та смачними по-
дарунками від німецької фірми.

— Це найкраща конференція, яку 
мені доводилося проводити впродовж 
дев’яти років, — говорить Вольфґанґ 
Новік. — Вражає прекрасний прийом 
делегатів й організація роботи. Крім 
цього, нам вдалося познайомити між 
собою людей, які працюють на одну 
мету — екологічно чисту продукцію, 
і розуміють, що такі контакти потрібні 
для дальшої наукової співпраці. Вони 
обмінялися координатами для спіл-
кування надалі. Як показує практика, 
таке спілкування завжди є дуже корис-
не і дає згодом хороші результати.

Катерина ГРЕЧИН
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семінар

Професійна розмова про металеві матеріали
У Політехніці 9 – 10 жовтня 

відбувся міжнародний нау-
ковий семінар „Вплив домішок 
на властивості металевих мате-
ріалів“. Науковці з України та 
Німеччини поділилися досвідом 
і обговорили напрями співпраці 
в галузі матеріалознавства.

Організаторами заходу були Аахен-
ський технічний університет (Ні-
меччина), Донецький національний 
технічний університет і Львівська 
політехніка. До співпраці з виша-
ми ЄС і України в рамках „Темпу-
су“ Політехінка, зокрема кафедра 
прикладного матеріалознавства 
та обробки матеріалів долучилася 
минулого року. Чи отримає спіль-
ний міжуніверситетський проект 
фінансову підтримку, стане відо-
мо незабаром, та у будьякому разі 
політехніки й далі співпрацювати-

муть з українськими й іноземними 
колегами. Завідувач кафедри ПМОМ 
професор Зоя Дурягіна розповіла:

— Учасників семінару приві-
тав перший проректор Володимир 
Павлиш. Ми розглянули можливос-
ті співпраці у двох напрямах. Пер-
ший — навчальнометодична робо-
та. Обговорили методичні підходи, 
стандарти підготовки спеціалістів 
із прикладного матеріалознавства. 
Йдеться про уніфікування робочих 
програм, щоб в Аахені, Запоріжжі, 
Донецьку і Львові студенти слухали 
однотипні курси. А це дозволить про-
водити академічні обміни. Другий 
аспект — наукові дослідження. Спе-
ціалісти ДонНТУ є фахівцями в га-
лузі металургії, технології виплавки 
металів і сплавів, колеги з Аахена 
активно розвивають і впроваджують 
метод електрошлакового переплаву 
у металургію рециклювання, тобто 

переробки вторинної металевої си-
ровини (наприклад, від комп’ютерів). 
А наша кафедра в цьому проекті го-
това досліджувати вплив різних тех-
нологічних процесів на будову цих 
матеріалів — структуру, фазовий 
склад, характер розподілу дефектів 
і відповідно їхні властивості.

На семінарі виступили поважні 
науковці: професори Зоя Дурягіна, 
Бернд Фрідріх (Інститут металургії 
і рециклювання металів АТУ), Олек-
сандр Троянський, Анатолій Рябцев, 
Володимир Пашинський, Юрій Кос-
тецький (ДонНТУ), а також Василь 
Московчик із компанії INTECO special 
melting technologies (Австрія). Вод-
ночас результати своїх досліджень 
представили й молоді науковці: Тетя-
на Тепла, Віталій Ромака, Петер Спес, 
Федір Леоха, Себастьян Радвич, Сіран 
ХассанПур, Сергій Ратієв.

Ірина ШУТКА

до праці

Не хотілося, щоб практика завершувалась
Півтора місяця студенти шостого курсу ІКНІ Василь Пакуш і Мико-

ла Васильків проходили практику на ужгородському заводі кор-
порації Jabil — одного зі світових лідерів у галузі виробництва елек-
троніки. Політехніки задоволені, що зблизька побачили, як працює 
ІТ-відділ на потужному виробництві.

Американська корпорація має заво-
ди у двадцяти країнах. У нас, в Ужго-
роді, ТОВ „Джейбіл Сьоркіт Юкрейн 
Лімітед“ з’явилося майже десять ро-
ків тому і нині є одним із провідних 
на Закарпатті. Студенти кафедри 
автоматизованих систем управлін-
ня ІКНІ знали, де матимуть перед-
дипломну практику, бо вже бували 
там на екскурсії. Такі ознайомчі по-
їздки, як і цю практику, організу-
вав доцент кафедри Богдан Демида. 
Керівником практики був старший 
викладач кафедри Богдан Балич.

— ІТвідділ заводу займається 
його комп’ютерною інфраструкто-
рою. Ми виконували різні роботи: 
інсталювали програмне забезпечен-
ня, операційну систему Windows7, 
на яку переходить корпорація, за-
ймалися комп’ютерною мережею… 
Одне завдання я навіть виконував 
у режимі онлайн Україна — Китай, 
було цікаво спробувати, — розпові-
дає Василь Пакуш.

Політехніки фактично стали по-
вноцінними працівниками відділу 
(хоч як „чужі“ на заводі, звичайно, 
мали певні обмеження): обладнане 
робоче місце; о 8.30 вже готові до 
праці, а завершувати робочий день 
навіть не поспішали. До слова, завод 
забезпечив їм проживання, обіди, 
доїзд на місце роботи, що на околи-
ці Ужгорода. Микола каже:

— У цей час ми паралельно пра-
цювали над розробкою дипломного 
проекта. Під час роботи в мене ви-
никали різні запитання, я звертався 
з ними до працівників ІТвідділу — 
і завжди отримував вичерпні від-
повіді, допомогу. Робота була не-
рутинна, а навпаки, завжди цікава 
і насичена; щоразу нові завдання, 
з якими ми, звичайно, справлялись. 
Оскільки на заводі вільно спілку-
ються англійською (потужності 
Jabil розкидані по всьому світі), ми 
її багато наслухалися, трохи попрак-
тикувались.

— Вся робота ІТвідділу чітко 
структурована, і кожен працівник 
відповідає за певну її ділянку. Саме 
тому 13 осіб — небагато, на перший 
погляд — забезпечують якісне функ-
ціонування величезних за обсягом 
комп’ютерних систем заводу. Біль-
шість процесів автоматизовані (а це, 
власне, те, чим займається наша ка-
федра): виконання завдань праців-
ники здійснюють зі свого робочого 
комп’ютера. Є й чіткий контроль 
якості роботи; якщо людина все зро-
бить чітко і вчасно, отримує премію. 
Тобто кожен зацікавлений працюва-
ти на результат, — додає Василь.

Що не сподобалося? Хіба те, що 
практика завершилась, і треба було 
їхати геть. А дуже не хотілося, ка-
жуть студенти, залишати теплого 
Ужгорода, чудову атмосферу, яка 
панує на заводі: довіра, приємні, 
ввічливі люди; хлопці особливо 
вдячні за турботу Анжелі Гомокі 
з відділу кадрів. Як зауважують сту-
денти, керівник практики від заводу 
Роман Сіладій залишився задоволе-
ним їхньою роботою. Тож назовсім 
вони не попрощались.

Ірина ШУТКА
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Однак це мене не зупинило 
і я через свого декана вий-
шов на професора Масса-
чусетського університету, 
який став моїм науковим 
керівником. Через 4 роки 
я таки добився свого, а тоді 
фірма, в якій я працював, 
видала мої дослідження 
за свої й отримала на це 
патент. Далі працював 
на фірмі ІВМ у США, ко-
тра мала добру репутацію 
й найкращу у світі провідну 
лабораторію з електроніки. 
Там я продовжив науково
дослідницьку роботу. Ви-
ступав із доповідями в най-
кращих американських 
університетах, у Японії, 
Німеччині, Москві. Хотів 
у 1981 році прочитати лек-
цію про свої дослідження 
у Львові, та мене змусили 
говорити на іншу тему. 
Коли від’їздив, у Києві добу 
„переконували“ залишити-
ся в Україні і виготовляти 
тут магнітні головки, од-
нак, знаючи радянську сис-
тему, я не погодився. Нині 
вже понад 50 років працюю 
в ІВМ, де свого часу займав-
ся менеджментом, плану-
ванням, технологією, є ака-
деміком фірми (вона має 
свою академію) в галузях 
електрохімії, магнетизму, 
мікроструктур, сонячних 
батарей, вишколюю нових 
працівників у цих ділянках, 
на запрошення відомих уні-
верситетів читаю лекції. 
Маю ряд відзнак американ-
ської індустрії.

— Ви багато працюєте над 
науковими дослідженнями, 
а також зі студентами…
— …І ще й у Пласті. Маю 
дві праці: для фірми — 
вдень, вечорами і вно-
чі — для Пласту. Читаю 
українські видання. Живу 

в Америці, маю канадське 
громадянство й українську 
душу. Коли щось в Україні 
діється неправильно, мене 
це більше болить, ніж би це 
було в Америці чи Канаді.

— Ваші студенти такі ж 
допитливі, як Ви?
— Найдопитливіші студен-
ти — китайські. Все, чого 
вони у нас навчаться, засто-
совують у себе в країні. По-
дібну співпрацю я пропону-
вав Київській політехніці, 
українським міністерст вам. 
Україна про таке навіть слу-
хати не хоче, мовляв, нема 
коштів. А це ж — плануван-
ня майбутнього.

— Ще Вас цікавлять і со-
нячні батареї…
— Мене цікавить усе. Я до-
вів, що батареї, виготовле-
ні за допомогою електро-
хімії, значно дешевші. Мій 
пілотний проект знайшов 
застосування у Франції. 
Я допоміг спроектувати 
велику фабрику з випуску 
сонячних батарей, частина 
цехів якої вже повноцінно 
працює за моїми патен-
тами. Виявляють інтерес 
японці, китайці. В Украї-
ні, на жаль, цим питанням 
не дуже цікавляться. Я за-
діяний і в інших проектах 
фірми на рівні нанотехно-
логій, залучений у групи, 
які працюють над мемсами 
і немсами, розробляю мі-

ніатюрні трансформатори 
на різних чипах. Мене пи-
тають: маєш 82 роки, чому 
не йдеш на пенсію? У фірмі 
дуже шанують старших лю-
дей, які можуть поділитися 
з молоддю своїми знання-
ми. Я й досі дивлюся на на-
уку і ті питання, над якими 
працюю, як на забавки. 
Коли був малим, бавився 
ними. Тепер я на роботі 
маю великі й дорогі забав-
ки і… знову бавлюся. Маю 
від того приємність, а мені 
за це ще й гроші платять.

— Яким бачите майбутнє 
комп’ю терів?
— Комп’ютери, які зна-
ємо нині, на мою думку, 
„проживуть“ ще 5 – 10 ро-
ків. До 2025 року будемо 
мати комп’ютери вели-
чиною мозку миші або 
щура, до 2035 — величи-
ною людського мозку, а до 
2045 року — як усіх мозків 
світу. Вони, можливо, част-
ково будуть нами керува-
ти. Китайці вже працюють 
над комп’ютером, з яким 
можна розмовляти, „Ґуґл“ 
розробляє метод, за яким 
комп’ютер бачить, куди 
ваші очі рухаються, і знає, 
що ви хочете зробити… Я ж 
чекаю такого комп’ютера, 
який можна буде під’єднати 
до мозку і навіть під час сну 
отримувати інформацію, 
яка відкладатиметься в на-
ших головах.

— Що дає Вам наснагу в по-
всякденному житті?
— Мабуть, виклики, які 
ставить життя, особливо, 
коли чую, що якусь річ зро-
бити неможливо. Я маю 
ангелахоронителя, який 
сидить у мене на рамені, 
і час від часу мені підказує 
різні розв’язання проблем 
(усміхається). Люди дуже 
часто роблять експери-

менти, які вважають неу-
спішними. Я ж, коли їх пе-
реглядаю, часто бачу щось 
несподівано нове, яким 
можна користуватися на 
практиці. Я дивлюся від-
крито на світ. Якщо знахо-
джу щось корисне, хоч за 
ним не шукав, обов’язково 
використовую.

— Ви — один із найстарі-
ших пластунів на плане-
ті. Маєте плани стосовно 
Пласту в Україні?
— Я став пластуном у 
Льво ві в 1943 році, коли 
Пласт був у підпіллі. Від-
тоді навіть ізза кордону 
постійно опікуюся цією 
організацією в Україні. 
Нині, до слова, скаут-
ська організація має свої 
структури в 9 країнах сві-
ту. А в дев’яностих роках, 
коли побачив, як нерозум-
но уряд України ставиться 
до новітніх технологій, ви-
рішив повністю сконцен-
труватися на Пласті, який 
виховує молодих людей, 
що живуть і думають по
новому. Пластунів нині 
в Україні дуже цінують, їх 
можна побачити в міських 
і районних адміністраціях, 
у Верховній Раді, де вони 
працюють чесно і не дають 
себе перекупити. Тому, 
коли у 1997 році мене об-
рали начальним пластуном 
Пласту, то вже наступно-
го року я організував Фонд 
начального пластуна для 
швидкої розбудови Плас-
ту в Україні, який ми під-
тримуємо фінансово. А я 
з великою охотою пра-
цюю в Україні на молоду 
генерацію, зпоміж якої, 
можливо, колись і оберуть 
собі українці нового Пре-
зидента.

Спілкувалася  
Катерина ГРЕЧИН

m Закінчення. Початок на 3 с.

українці у світі

Його ім’я — на Алеї слави 
винахідників у Вашингтоні
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наші святині

18 жовтня 1990 року, ще майже за рік до проголошення Державної незалежності України, 
над Львівською політехнікою замайорів синьо-жовтий прапор

„Не хиляйте в діл прапóра“!
Кожного ранку, йдучи на роботу 
вулицею Політехнічною, ще зда-
леку милуюся синьожовтим по-
лотнищем, яке розвівається над 
головним корпусом університету 
на фоні голубого чи сірого, чи-
стого чи захмареного неба. Рід-
ний прапор гордо й велично ма-
йорить над моєю Політехнікою. 
Цього вже досить, аби отримати 
заряд бадьорості й оптимізму на 
весь день.

Можливо, хтось іронічно по-
сміхнеться, мовляв, „невиправдана 
романтика, тепер час інший, інші 
цінності…“. Так, час інший, третє 
тисячоліття, прецінь, але є цінності 
вічні, неперехідні. До таких належать 
національні символи, за які заплатило 
кров’ю не одне покоління українців.

Під синьожовтими прапорами 
наші діди і батьки боролися за сво-
боду від усіляких поневолювачів — 
польських, угорських, румунських, 
німецьких, російських. За радян-
ських часів, коли наш національний 
стяг був підданий анафемі і заміне-
ний червоносинім, за одну лише 
згадку про синьожовтий українців 
відчисляли з університетів, виганя-
ли з роботи, ув’язнювали. Але жодні 
переслідування і заборони не зму-
сили нас забути рідний прапор. Під 
ним у 1980х роках ми виборювали 
незалежність України.

Мені особливо приємно, що пер-
шим українським містом, в якому 
над будівлею міської ради підняли 
національний прапор (а сталося це 
14 березня 1990 р.), був мій рідний 
Стрий. Звістку про цю історичну по-
дію понесли у світ журавлі, які в ті 
хвилини трьома ключами пролітали 
над містом. А потім були Тернопіль, 
Львів, ІваноФранківськ, Житомир, 
Київ, Донецьк… і наша Політехніка.

…Ніколи не забуду того жовт
невого дня 1990го, коли тількино 
закінчилася студентська акція непо-
кори на площі Жовтневої революції 
в Києві (тепер Майдан Незалежнос-
ті). Саме тоді представники Народ-
ного руху, Товариства української 
мови і Студентського братства під-
нялися на дах головного корпусу 
Політехніки, яку називали останнім 

бастіоном застою, і встановили над 
ним стяг кольору неба і сонця як сим-
вол волелюбної, нескореної Укра-
їни. А студенти, викладачі та інші 
працівники інституту, що зібралися 
з цієї нагоди на подвір’ї, заспівали 
тоді ще заборонений український 
гімн. І хоч на той час українські на-
ціональні прапори вже майоріли на 
державних будівлях у багатьох містах 
і селах, а „Ще не вмерла…“ співали 
багатотисячні колони демонстран-
тів, для політехніків це була надзви-
чайна подія, бо те, що адміністрація 
і ще чинний компартійний комітет 
не посміли перешкодити волі колек-
тиву, означало безповоротну пере-
могу українського духу у стінах ста-
рої альмаматер.

А через рік після „параду прапо-
рів“, 23 серпня 1991го, коли прова-
лився путч у Москві, група народних 
депутатів внесла синьожовте зна-
мено у сесійну залу Верховної Ради. 
Наступного дня Україна проголосила 
незалежність. 4 вересня український 
національний прапор урочисто підня-
ли над будинком парламенту. 28 січ-
ня 1992 р. Верховна Рада України за-
твердила його Державним Прапором 
України. А в 2004 р. Указом Президен-
та України 23 серпня визнано Днем 
Державного Прапора „на вшануван-
ня багатовікової історії українського 
державотворення, державної симво-
ліки незалежної України та з метою 
виховання поваги громадян до дер-
жавних символів України…“.

Прошу звернути увагу на фор-
мулювання: з метою виховання по-
ваги громадян до державних симво-

лів України! Це означає, що, крім 
сентиментів, державний прапор, 
як й інші святині, треба шанувати, 
а неповага до них мала б каратися 
за законом.

На жаль, у нашому повсякден-
ному житті ми спостерігаємо зо-
всім інше — глум над державними 
символами, мовою, вірою, моги-
лами. Демонструючи дику злобу 
й невігластво, вандали руйнують 
пам’ятники і меморіальні таблиці 
українським національним героям 
і видатним особистостям (як ось 
зовсім недавно — Юрію Шевельову 

у Харкові), і я не чула, щоб за це хтось 
був покараний.

Так, ми живемо в час, коли нік
чемні найманці за юдині срібляки 
готові і рідну матір продати, а зна-
чна частина молоді (зрештою, і до-
рослих теж), зайняті пошуком свого 
місця під сонцем і просто виживан-
ням у непростих соціальноеконо-
мічних умовах, не задумуються над 
моральністю і духовністю.

Прикро згадувати, як виробники 
сангігієнічних блоків виготовили 
наліпку до унітазу у вигляді україн-
ського прапора (кажуть, що цей „ге-
ніальний“ виріб уже зняли з реаліза-
ції), а в Донецьку напередодні Дня 
Державного Прапора зловмисники 
підпалили наші державні прапори. 
Нещодавно учасник американсько-
го гурту вчинив на сцені наругу над 
прапором нашої держави і цим га-
небним вчинком викликав дикий 
ейфоричний регіт у колі своїх ша-
нувальників в Україні.

Ще сто років тому Богдан Лепкий 
написав:

Не хиляйте в діл прапóра,
лиш держіть його високо!

Невже громадянська гідність 
впала так низько, що мудрі слова 
поета вже не проникають у серця 
і розум українців?

Хочу вірити, що ці слова не сто-
суються львівських політехніків, що 
вони, йдучи на заняття, підіймають 
голову вгору та усміхаються рідному 
прапору.

Ярослава ВЕЛИЧКО

СУСПІЛЬСТВО



ч. 30 [2830] 
17 — 23 жовтня 20138 ПРОСВІТА

шестикласниця ЛАГ) та 
„Сон“, „Якби зустрілися 
ми знову“, „Три літа“ (Ми-
рон Бурштинський). Голо-
ва Товариства „Просвіта“ 
Христина Бурштинська 
нагадувала про першу до-
рогу Шевченка в Україну 
після заслання 1843 року, 
потім про наступну 
1845го — козацькими 
місцями — Полтавщина, 
Черкащина (Чигирин, Су-
ботів), де художник ро-
бить багато замальовок.

Важко збагнути емо-
ції людини, котра поки-
нула Україну 14літнім 
юнаком, а повертається 
зрілим чоловіком, але ро-
бимо таку спробу — через 
його творчість. Ми водно-
час наче поринали в між-
часся: за вікном — сучас-
ні краєвиди Рівненщини, 
Житомирщини, Київщи-
ни, Черкащини, а в думках 
і в уяві — ті його мандрів-
ки, ті враження, перене-
сені на папір у поетичних 
словах і малюнках.

Вже на території Чер-
каської області зауважуємо 
вказівники — Туристичний 
маршрут „Шевченків край“. 
Як переконалися пізніше, 
туристична інфраструк-
тура цим і завершується, 
тому найкращий спосіб 
побувати на Шевченковій 
землі — організована по-
їздка. Львівська політехні-
ка встановила своєрідний 
рекорд — така чисельна 
екскурсія вперше прибула 
і до Черкас, і в Чигирин, і на 
малу батьківщину Кобзаря.

На відміну від часів Та-
раса Григоровича, сучасні 
дороги у великих містах — 
це ще й затори, тому до 
Канева потрапляємо вже 
затемна. Піднімаємося 
сходами, жовте світло 
прожектора вихоплює 
монументальну постать 
Кобзаря. Дух захоплює не 

лише від сильного вітру 
і тим більше не від крає-
виду „на Дніпро, на кручі“ 
(бо ж темно). Під пильним 
поглядом великого Укра-
їнця сотня людей вже не 
здається великою масою.

Студенти запалю-
ють лампадки. Отець Та-
рас відправляє панахиду 
у супроводі духовного 
орфеївського співу. Шес-
тикурсники ІТРЕ Мико-
ла Брич та Зоряна Мисяк 
кладуть вінок до підніж-
жя постамента, в цей час 
„Орфей“ співає „Думи 
мої…“. Зовсім поновому 
на канівській вершині 
сприймається „Заповіт“. 
Ці особливі збори не обі-
йшлися й без гімну То-
вариства „Реве та стогне 
Дніпр широкий“, зреш
тою, як, не обходиться без 
нього жодне урочисте за-
сідання „Просвіти“.

Серце України
Змерзлі, але не вихоло-
лі душею, одухотворені, 
швиденько спускаємося 
до автобусів і вирушаємо 
в Черкаси. В готелі нас 
зустрічає отець Юліан 
Шеремета — настоятель 
Черкаської парафії По-
крови Пресвятої Бого-
родиці УГКЦ (на зустрічі 
в Політехніці глава УГКЦ 
блаженніший Святослав 
сказав про священика 
в Черкасах, котрий до-
сліджує версію про хре-
щення Тараса Шевченко 
за грекокатолицьким 
обрядом — це якраз він). 
Отця Юліана скерували на 
батьківську землю Шев-
ченка 2010 року, до цього 
він мешкав та служив цер-
ковній громаді у Львові. 
Пізнавши за цей час над-
звичайно цікаву історію, 
традиції, духовне під-
ґрунтя області, вирішив 
докласти і свою цеглину 
в об’єднання України.

— Україна — це не 
тільки Львів, Галичина, — 
каже отець Юліан. — Чер-
кащина — це надзвичайно 
цікавий край, і я хочу, щоб 
мешканці Західної Укра-
їни це побачили і зрозу-
міли, щоб відкрили для 
себе серце України. Моя 
мета — поєднати Цен-
тральну Україну із Захід-
ною. Я склав оптимальну 
триденну програму (вар-
тістю 290 гривень): один 
день — Умань, Керелівка, 
Моринці, Будище, другий 
день — Чигирин, Суботів, 
Холодний Яр, третій — Ка-
нів. Люди, які тут уже по-
бували, захоплені побаче-
ним і пережитим. Думаю, 
що ви теж будете вражені.

Вибрати не можна 
Батьківщину
У п’ятницю наша мандрів-
ка має пролягти місцями 
козацької слави, котра, 
очевидно, наснажувала 
й усі наступні покоління. 
Вона надихала й Тараса 
Шевченка — у „Кобзарі“ 
чимало славних і трагіч-
них сторінок нашої істо-
рії. Тому всі наші зупин-
ки — короткі й трива-
лі — супроводжувалися 
Тарасовими поезіями та 
піснями.

Екскурсовод Людмила 
показує з вікна автобуса 
найгарніші будівлі облас-
ного центру. Їх небага-
то, бо й загалом Черкаси 
в архітектурному плані 
не дуже цікаві. Засноване 
в ХІІІ ст. (перша письмо-
ва згадка 1305 року), місто 
було зруйноване під час 
Другої світової війни на 
80 відсотків. Тарас Шев-
ченко бував тут двічі — 
1843го і 1845го. Бульвар 
Шевченка тягнеться в об-
ласному центрі на 11,5 км.

Крім цього, тут меш-
кав, а головне — творив 
Василь Симоненко (пра-
цював у газеті „Черкаська 
правда“). Його могила — 
на центральній алеї 1го 
міського цвинтаря, поряд 
похована і його мати Ган-
на, котра пережила сина на 
35 років. Зустрівши львів-
ську групу, екскурсовод 
Людмила Сємєшкіна стра-
шенно розчулилася: за її 
словами, саме львів’яни, 
довідавшись про скруту, 
в якій живе мати вели-
кого поета, допомагали 
їй матеріально. „Якщо 
Київ — столиця України, 
то Львів — столиця укра-
їнців“, — каже вона.

Пані Людмила ще за 
Союзу водила екскурсії 
на могилу Василя Симо-

до ювілею кобзаря

Паломництво у Шевченків край
m Закінчення. Початок на 3 с.

SS  Політехніки кладуть вінок до пам’ятника  
Василеві Симоненкові в Черкасах
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ненка. Влада так боялася 
високого духу, закладе-
ного в його творчості, що 
забороняла паломництво 
навіть до мертвого поета. 
Тепер же його могила 
впорядкована, встанов-
лено пам’ятник, на якому 
викарбувані безсмерт-
ні слова: „Можна все на 
світі вибирати, сину, / 
Вибрати не можна тіль-
ки Батьківщину“. Ще раз 
слухаємо їх у виконанні 
„Орфею“.

Під час панахиди почи-
нає кружляти сніг. Людмила 
Федорівна каже, що такий 
сніг падав і під час похоро-
ну Василя. Незважаючи на 
погоду, затишно. Політех-
ніки читають Симоненкові 
вірші, кладуть вінок до під-
ніжжя пам’ятника поетові 
в центрі Черкас — і знову 
в дорогу.

Звісно, з молитвою. 
Але молимося не лише 
за вдалу поїздку, а й за 
упокій душ наших укра-
їнських героїв, родом із 
Черкащини. Отець Юліан 
Шеремета переконаний, 
що масова молитва деле-
гації зі Львова посприяє 
швидкому будівництву 
першої грекокатолицької 
церкви в Черкасах. Міська 
влада виділила під забу-
дову УГКЦ 30 соток землі 
в престижному мікрора-
йоні Митниця (від „на-
митий“ — за радянських 
часів мегаломанії й БАМів 
Дніпро скеровували інши-
ми руслами, затоплюючи 
водосховищами села).

Місця  
козацької слави
Мандруючи місцями ко-
зацької колиски та слави, 
слухаємо розповіді про 
козаків, про кобзарів. То 
там, то сям бачимо курга-
ни, вітряки…

У цьому краї народив-
ся Богдан Хмельницький. 
Він зробив Чигирин сто-
лицею України. Прикро, 
що від козацької слави 
мало що лишилося. Чиги-
ринський район — най-
бідніший в області, хоч 
має унікальні чорноземи. 
Не надто розвинута й ту-
ристична галузь. А історія 
краю — багатюща.

В 2009 році тодішній 
Президент Віктор Ющен-
ко зініціював відбудо-
ву резиденції Богдана 
Хмельницького в Чиги-
рині, зруйнованої турка-
ми 1678 року (дотепер не 
вдалося знайти жодного 
зображення гетьмансько-
го двору, проте на Лівобе-
режній Україні збереглися 
окремі муровані будинки 

козацької старшини кінця 
XVII сторіччя, які можуть 
слугувати взірцями, аби 
уявити, який вигляд мав 
чигиринський палац геть-
мана Хмельницького). На 
місці гетьманського двору 
створюють історикоархі-
тектурний комплекс „Ре-
зиденція Богдана Хмель-
ницького“. Постав музей 
гетьмана, його будинок 
(маючи можливість жити 
розкішно, він облашто-
вував родинне гніздечко 
доволі аскетично), від-
новлено в’їзну вежу, вій-
ськову канцелярію, скарб-
ницю та курінь козацької 
варти. Однак через не-
значне державне фінан-
сування у гетьманській 
резиденції так і не добу-
дували всіх запланованих 
споруд, а ті, що вдалося 
звести, не мають належ-
ного внутрішнього об-
рамлення та наповнення. 
Хоч музейні працівники 
підготували море експо-
натів, проектів, відтак го-
тові хоч зараз заповнити 
експозиції, підготувати 
цілі тематичні екскурсії, 
на все це бракує коштів. 
Повноцінно працює лише 
музей Хмельницького.

На горі над резиден-
цією — церква святих Пе-
тра і Павла. Ця пам’ятка 
також відбудована. Осо-
бливо вражає різьблений 
дерев’яний іконостас. 
А з вершечка Замкової 
(Кам’яної, Богданової) 
гори на резиденцію й на 
ціле місто споглядає 
Богдан. Парк біля його 
підніжжя теж має давню 
історію. І також зазнав 

втручань „найрозумні-
шої істоти“: рельєф змі-
нено, джерело так роз-
ширювали, що воно щез-
ло взагалі…

А ось побудована Бог
да ном Хмель ниць ким Іл-
лінська церква в Суботові, 
де він був похований (де 
тепер його прах, невідо-
мо) — автентична, її не 
перебудовували. У Тараса 
Шевченка чимало поезій, 
присвячених гетьманові, 
чию роль в історії неод
но значно оцінено.

Ото церков Богданова.
Там-то він молився,
Щоб москаль добром і лихом
З козаком ділився.
Мир душі твоїй, Богдане!
Не так воно стало;
Москалики, що заздріли,
То все очухрали.
Могили вже розривають
Та грошей шукають,
Льохи твої розкопують
Та тебе ж і лають,
Що й за труди не находять!
Отак-то, Богдане!
Занапастив єси вбогу
Сироту Украйну!
За те ж тобі така й дяка…

Дорога до Холодного 
Яру пролягає повз Мо
тро нинський монастир 
(224 метри над рівнем 
моря), заснований 1038 
року. Зараз він (разом із 
гектарами землі) є у влас-
ності православної церк-
ви Московського патріар-
хату. Але оглянути храм 
(двічі відбудований) мож-
на. Звідси почався гайда-
мацький рух. У Шевченка 
читаємо:

Зайнялася Смілянщина,
Хмара червоніє,
А найперше Медведівка
Небо нагріває.
Горить Сміла, Смілянщина
Кров’ю підпливає,
Горить Ко рсунь,  

горить Канів,
Чигирин, Черкаси…

Тетяна ПАСОВИЧ, 
Ірина ШУТКА

Далі буде
SS  У такому будинку мешкав гетьман  

Богдан Хмельницький із родиною

SS Іллінська церква в Суботові — автентична
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коротко
Минулого тижня Об’єднання 

профспілок Львівщини 
організувало віче, щоб при-
вернути увагу суспільства 
до питань гідної праці та єв-
роінтеграції. Молоді політех-
ніки, представники профкому 
студентів та аспірантів, також 
активно взяли участь у заході. 
Як зауважив очільник моло-
ді Богдан Поліщук, голов на 
мета — продемонструвати 
небайдужість студентів до 
того, що їх чекає після за-
кінчення навчання: питання 
робочих місць, рівень оплати 
праці, ставлення до фахівця. 
А також щоб висловити думку 
стосовно євроінтеграції 
України. На завершення віча 
профспілчани ухвалили резо-
люцію, яку надіслали Пре-
зидентові України, Верховній 
Раді та Кабінетові Міністрів.

11, 13 та 14 жовтня на Львівщи-
ні відбувалися заходи до 
71-ої річниці утворення УПА. 
Зокрема, 13 жовтня пройшла 
урочиста хода — Марш слави, 
у якій взяли участь ветерани 
УПА, представники громад-
ських організацій, учасники 
клубів військово-історичної 
реконструкції. А 11 жовтня 
у Кінопалаці ім. О. Довженка 
відбулася прем’єра фільму 
„Історія однієї Криївки“. Також 
у ці дні провели театральне 
військово-історичне дійство 
„Бій відділів УПА проти підроз-
ділів німецького „Вермахту“.

Центр досліджень ви-
звольного руху розмістив 
у відкритому доступі на 
сайті Електронного ар-
хіву avr.org.ua підбірку 
маловідомих документів 
про події у Карпатській 
Україні у 1938 – 1939 роках. 
75 років тому — 8 жовтня 
1938 року — було утворено 
перший автономний уряд 
Карпатської України на чолі 
з Андрієм Бродієм. Доступни-
ми для ознайомлення в ін-
тернеті стали 24 документи 
українською, російською та 
угорською мовами, оригінали 
яких зберігаються у Галузево-
му державному архіві СБУ та 
Архіві управління СБУ в За-
карпатській області.

За матеріалами інформагенцій

студентське самоврядування

Обмін досвідом
Від 20 до 29 вересня українська 

молодь із різних куточків світу 
удосконалювала свої знання у сфері 
молодіжної політики. Майже двад-
цятеро молодих активістів україн-
ської діаспори взяли участь у проек-
ті „Розробка навичок молодих ім-
мігрантів через участь у місцевих та 
міжнародних молодіжних заходах“ 
(Developing participatory skills of 
young immigrants through local and 
international youth activites). Захід 
відбувався у місті Турку (Фінляндія).

Львівську політехніку на семінарі 
представляли двоє активістів Колегії 
та профкому студентів та аспірантів — 
заступник голови Юрій Баланюк та ас-
пірант ІНЕМ Андрій Олійник.

Тренінговий курс був спрямований 
на підвищення навиків та вмінь молоді 
в активній участі у громадському житті 
на європейському рівні через залучен-
ня їх до організації та реалізації як ло-
кальних, так і міжнародних молодіжних 
проектів, зокрема в рамках проекту Єв-
ропейського Союзу „Молодь у дії“. Під 
час тренінгів головну увагу приділили 
формуванню навичок управління мо-
лодіжними проектами.

— Тренінг охоплює різні навчальні 
моменти, які стосувалися молодіжної 
політики загалом, молодіжної політики 
в Європі, а особливо європейських цін-
ностей та їх імплементації в Україні. 
Учасниками цього проекту були моло-
ді українці з України (Львів, Київ, До-
нецьк), представники діаспори з Гру-
зії (Тбілісі), Росії (СанктПетербург), 
Фінляндії (Хельсінкі та Турку), Поль-
щі (Перемишль), Латвії (Рига). Це був 
дуже відповідальний і проведений на 
високому рівні захід. Щодня ми працю-
вали понад сім годин: слухали лекції, 
дискутували, ділилися власними думка-
ми та баченням цих питань, — розповів 
Ю.Баланюк. — Окремо варто зауважи-
ти, що й сама система такого навчан-
ня відрізняється від стандартної. Це 
ще один рівень знань, підтверджений 
сертифікатом, що дає нам додаткові 
можливості для саморозвитку в Європі.

У передостанній день проекту 
(28 вересня) діаспора Турку органі-
зувала парад вишиванок. У цей день 
вишиванкова хода відбулася у шести 
країнах — Канаді, Італії, Болгарії, 
Фінляндії, Молдові та Киргизстані.

Наталія ПАВЛИШИН

громадські ініціативи

Львову личить екологізація
Проект „Львову личить зелений“ 

(Lviv Goes Green), спрямований 
на поглиблення обізнаності львів’ян 
із екологічними проблемами та за-
охочення їх до більш екологічного, 
здорового способу життя, діє у Львові 
приблизно півтора року. За цей час 
молодь, яка активно взялася за еко-
свідомість львів’ян не словом, а ділом, 
встиг ла зробити чимало корисного.

Передовсім активісти цієї організації 
забезпечили прихильників екотран-
спорту — велосипедів — стоянками. 
Основ ний акцент робили на центральній 
частині міста та біля окремих львівських 
вишів, де непросто знайти місце для пар-
кування велосипедів. Уже зараз чимало 
велолюбителів ощасливлені, та ще біль-
ше заплановано роботи — приблизно 
70 велостійок у різних місцях встанов-
лять до кінця листопада. Команда про-
екту у такий спосіб долучається до роз-
витку велоінфраструктури і робить міс-

то комфортнішим для тих, хто вирішив 
обрати здоровіший спосіб пересування.

Для інтенсивнішого залучення 
львів’ян до своїх ініціатив команда про-
екту провела у соціальних мережах кон-
курс на найкращі екогасла. Переможцями 
стали Олена Будько із гаслом „Будь кру-
тим — крути педалі!“ та Маріанна Котило 
із гаслом „Тут паркується майбутнє!“. Ці 
девізи розташують на велостійках.

Також у рамках проекту три львів-
ські парки („Горіховий гай“, Скнилів-
ський та Левандівський) збагатяться 
на понад 120 смітників для роздільно-
го збору відходів. Щоб швидше і якіс-
ніше привчити львів’ян до сортування 
сміття, активісти „Львову личить зе-
лене“ оголосили новий цікавий кон-
курс — на кращі макети маркувальних 
наклейок (пластик vs побутові відхо-
ди) для використання на сміттєвих 
контейнерах.

Наталія ПАВЛИШИН
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Допитлива студентка  
і добрий організатор
Студентка п’ятого курсу Інституту архітектури Львівської політехніки 

Христина Дубницька на перший погляд — просто дівчина з університет-
ського натовпу. Та коли знайомишся ближче, дізнаєшся про її організаційні 
успіхи, розумієш, наскільки скромність часом приховує реальність. Цього-
річ студентка була співорганізаторкою міжнародної науково-пошукової та 
освітньої експедиції „Вирій-2013“

— До „Вирію“ я прийшли двома шля-
хами, — розповіла дівчина. — Впер-
ше про експедицію почула від знайо-
мої, яка була учасницею заходу, але 
вирішальну роль відіграла моя най-
ближча подругапластунка, яка влас-
не і запропонувала поїхати разом. 
Я побувала там у 2010 році, коли їзди-
ли на Подемщину. Тоді я мало знала 
про Закерзоння та історію українців, 
яких депортували звідти. „Вирій“ пе-
реламав моє бачення і заохотив нада-
лі більш ґрунтовно долучитися. Вже 
наступного року їхала як учасниця, 
а цьогоріч — допомагала організову-
вати. Сприятливим став той чинник, 
що минулоріч ми тісно здружилися 
і створився певний осередок зі спіль-
ними інтересами. Протягом всього 
року разом багато їздили на різно-
манітні екскурсії, зокрема замками 
Львівщини, відвідували цікаві місця 
в Польщі, не раз ходили в гори — і це 
ще більше здружило: утворилася така 
мистецька компанія дизайнерів, архі-
текторів, мистецтвознавців. Завдяки 
доброму взаєморозумінню і підтрим-
ці вдалося зробити цьогорічний „Ви-
рій“ особливим.

Один із головних принципів ор-
ганізаторів експедиції — постійний 
поступ. Тож молодь щороку після 
закінчення таборування аналізує, як 
пройшов захід, організатори врахо-
вують усі плюси та мінуси і завжди 
намагаються впроваджувати щось 
нове.

— Організовувати щось цікаве 
я пробувала ще в школі. Але й зараз 
стараюся ініціювати різноманітні 
поїздки чи походи, щоб збагатитися 
духовно, а не просто „потусувати-
ся“. Завжди підходжу до цього до-
сить серйозно, особливо, якщо це 
кількаденна поїздка, продумую все 
до дрібниць. Звичайно, вагомими 
для успіху є підтримка і допомога 
друзів, — розповіла Христина.

Потяг до цікавого посприяв і ви-
бору професії:

— Мені завжди подобалося ма-
лювати, а ще більше — креслити. 
Відверто кажучи, вступаючи на ар-
хітектуру, не мала чіткого уявлення, 
що це таке. Думала, що більше має 
стосунок до креслення і все. Та вже 
невдовзі моє бачення кардинально 
змінилося. Зрештою, і дизайн тоді 
мене не дуже цікавив, а щось більш 
технічне, — розповідає студент-
ка. — В архітектурі зараз себе ще 
шукаю. Намагаюся використовува-
ти всі можливості. Хоча останнім 
часом дедалі частіше відвідую різні 
заходи пов’язані саме з реставраці-
єю. Мала можливість на власні очі 
побачити, як відбувалося відновлен-
ня церкви Андрія — тоді побувала на 
риштуванні і спостерігала за робо-
тою зблизька.

Ще дівчина вивчає іноземні 
мови: німецьку та англійську. Біль-
ше їй подобається саме німецька 
своєю точністю і строгістю. Опа-
нувати її вирішила після того, як 
відвідала семінари з реставрації, 
які проводили німецькі спеціалісти 
з реставрації стінопису.

Також студенткаархітекторка 
захоплюється музикою, особливо 
класичною:

— Я закінчила музичну школу 
з класу скрипки, щоправда, давно не 
брала інструмента до рук, але зараз 
хотіла б відновити своє навчання, 
пригадати це все. Звучання скрипки 
дуже заспокоює, налаштовує на за-
глиблення в думки, особливо, коли 
маєш багато роботи і треба трохи 
розрядити атмосферу.

Та попри багато зацікавлень і за-
хоплень, дівчина ще й добре вчить-
ся. Здобуття освіти для студентки — 
це не лише вивчити чи скористатися 
з поданого на парах матеріалу, а й, 
як наголосила Христина, вчитися — 
це самотужки дошукуватися до чо-
гось цікавого і неординарного.

— Думаю, що найважливіше, 
чого я навчилася на архітектурі, — 

щодня бачу щось нове. Вулицями 
зажди ходжу з високо піднятою го-
ловою — мені подобається оглядати 
архітектурні споруди. Часто, навіть 
бачачи вже знайомі будівлі, в голо-
ві виникають свіжі архітектурні ідеї. 
Ще одні зміни, які відбулися в мені 
завдяки навчанню на архітектурі, — 
зображати все таким, як воно є на-
справді. Особливо люблю графіку. 
Свої роботи переважно дарую дру-
зям. Часто роблю іменні листівки: 
знаю людину і малюю саме для неї, 
щоб було приємно і згадалося навіть 
за багато років.

У вільний час Христина багато 
читає. Її завжди захоплювала при-
годницька фантастика, яка розсла-
бляє і відводить від сумних думок. 
Ще студентка має чудову звичку — 
завжди перед сном читає поезію.

Дівчина також надзвичайно лю-
бить гори: „Я там релаксую: відпо-
чиваю від повсякдення, від клопотів 
і від людей також. Вимикаю телефон 
і залишаюся сам на сам із природою“.

Як і кожна людина, а особливо 
молода дівчина, Христина Дубниць-
ка має мрії:

— Про захмарні задуми гово-
рити не буду. Але поділюся більш 
приземленими: хочу побувати в Ні-
меччині, побачити і відчути її зсе-
редини; відвідати найвизначніші 
місця цієї країни, побачити, як живе 
суспільство, яке формує і послугову-
ється дуже багатьма чудовими пра-
вилами. А ще дуже хочу побачити 
Падую (Італія), бо я колись писала 
реферат і робила креслярські роботи 
по цій місцевості.

Наталія ПАВЛИШИН
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ґейміфікація

Ігровий імператив
За ініціативи культурно-просвітницького 

проекту „АкадемПарк імені Вернадсько-
го“ в межах задуму „Публічні лекції в Палаці 
мистецтв“ на початку жовтня відбулася пер-
ша лекція тематичного циклу „Шляхами Рея 
Бредбері“. Новий едукаційний лекторій, за 
словами директора Львівського палацу 
мистецтв Юрія Гнатковського, по-
кликаний через щотижневі зустрічі 
згуртувати молоде інтелектуальне 
середовище міста. Першим до ньо-
го завітав випускник Політехніки 
Дмитро Малєєв із темою „Гейміфі-
кація — нові рішення в проблемах 
суспільства“.

Ми обожнюємо бавитися
Одразу зазначу, що Дмитро — 
як технологічний консультант 
SoftServe, засновник і лідер львів-
ського товариства користувачів тех-
нології Microsoft. NET та спільноти 
„Oh, Mobile“, доповідач багатьох 
ITконференцій, а найголовні-
ше — багаторічний ґеймер, у темі 
комп’ютерних ігор почувається, як 
риба у воді. Ні на мить не втрачаючи 
уваги, зала часто нагороджувала ІТ
шника оплесками та сміхом.

— Дії, до яких змушують, часто 
видаються нам нецікавими. Відо-
мими мотиваторами є страх, гроші 
та секс, але найдієвішим — гра. Ми 
бавимося з дитинства. Щоб дитина 
поїла, батьки махають перед нею 
ложкою, мов літачком, або ска-
чуть, як мавпи. У школярів і під-
літків є свої ігри з ровесниками. 
Забави — частина наших ДНК, ми 
їх обожнюємо. Бавлячись, робимо 
те, чого б ніколи не робили поза 
грою: цілий день садимо картоплю, 
годуємо курей і свиней, купуємо 
комбайни, щоб збирати пшеницю. 
Ми хвилюємося, щоб те зерно не 
вкрали. Ігрові техніки можуть ре-
ально вплинути на особу й цілі вер-
стви суспільства, виконуючи роль 
мотиваційних чинників, бо ґеймі-
фікація — чудова річ, яка дозволяє 
нудну роботу зробити веселою, ви-
користовуючи ігрові механізми, — 
вважає доповідач.

Є кілька ознак вдалої гри: бави-
тися (як і працювати над чимось) 
має бути цікаво, весело, за це гра-
вець мусить отримувати нагороду 
з сюрпризом (хоча б невеличку, 

навіть віртуальну, як ось „лайки“ 
у Facebook або 20 гривень, які ко-
лись забули, а тепер знайшли в ки-
шені). А ще людський мозок любить 
долати проблеми. Над цікавим за-
вданням ми можемо просидіти до 
ранку, не зауважуючи, як швидко 
спливає час.

Гра — як життєва норма
Кошториси для розробки комп’ю
терних ігор уже давно перевищи-
ли бюджети блокбастерів Голіву-
ду. У віртуальних комп’ютерних 
забавок у рази більше фанатів, ніж 
у будьякого касового фільму. Та чи 
можна готовність садити картоплю 
у „Веселому фермері“ перевтілити 
у бажання провадити насущну сус-
пільно корисну або екологічну ді-
яльність у реалі? „Звісно, що так! 
Це вже діє!“ — стверджує Дмитро 
Малєєв.

Гра допомагає керувати неке-
рованими. Наприклад, дітьми. Ав-
томобільний концерн Volkswagen 
створив гру, яка вмонтована у зам-
ку пояса безпеки задніх сидінь, де 
мають їхати діти. Вона вмикається 
тільки тоді, коли замок защіпнутий.

Більшість із нас знає про авто-
мати для продажу „КокаКоли“ 
в алюмінієвих банках. Існують і такі 

версії автоматів, які спонукають по-
купців викидати використаний по-
суд у спеціальні отвори. Алюмінієва 
банка, як ігровий жетон, запускає 
гру, в якій клієнт може виграти ще 
одну „КокаКолу“. Намагаючись 
досягнути успіху в грі, прихильни-
ки газованого напою допомагають 
збирати кольоровий метал, який іде 

на переробку.
На поміч онкохворим 

дітям дошкільного і молод-
шого шкільного віку існує 

гра, в якій одне із правил — 
вживати таблетки за суворим 

графіком. Річ у тім, що курс після-
операційної хіміотерапії у хворих 
на рак охоплює і ліки, які мають 
больові побічні ефекти. Якщо до-
рослий розуміє необхідність у них, 
то дитині пояснити таку потребу 
важко. Гра спонукає дитину уявля-
ти себе роботом, який знаходить ці 
ліки, а проковтнувши їх насправді, 
дитина отримує нові знання про 
хворобу й етапи її подолання. За 
результатами досліджень, 70 � ді-
тей, які бавилися ReMission, вжива-
ли таблетки самостійно. Подібний 
винахід — ведмедик із вмонтова-
ним механізмом „Тамагочі“ для 
дітей, хворих на цукровий діабет, 
який нагадує про час для ін’єкцій 
інсуліну й одразу навчає своїх ма-
леньких друзів жити з важкою не-
дугою.

Виробник спортивних товарів 
Nike спонукає людство до ранко-
вого бігу, використовуючи онлайн
гру, в якій за світову першість зма-
гаються чоловіки з жінками. Дорогу 
маркетингову інформацію власники 
Foursquare збирають із допомогою 
популярної мобільної геолокацій-
ної соцмережі, в якій користувачі 
конкурують між собою кількістю 
громадських місць, відвіданих за 
день.

Цікаво, що про робочу програму 
на комп’ютері чи мобільному після 
того, як її закрито, людина пам’ятає 
в середньому 5 секунд, а про гру, 
вийшовши з неї, думає ще цілих 
12 хвилин. Мабуть має слушність 
нобелянт Альберт Ґор, стверджу-
ючи, що „Гра — це нова життєва 
норма“.

Анна ГЕРИЧ
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проект для тебе

StudMP: зі студентської лави — в парламент

Перетворення студентського самоврядування 
з „дорадчого“ придатку адміністрацій вишів 

і Міністерства освіти та науки в незалежного пред-
ставника інтересів студентів є головною ідеєю все-
українського проекту StudMP, який 5 та 6 жовтня 
провів свою сесію у Львові.

Загальне 
перезавантаження
StudMP називають шко-
лою громадського лобі-
ювання, а його керівни-
ком та автором є журна-
ліст „5 каналу“ Олексій 
Братущак. 6 грудня 2012 
року в своєму блозі на 
Korrespondent.net він сфор
му лював ідею проекту. По-
лягає вона у тому, що саме 
студентське самовряду-
вання має виконувати 
роль соціального ліфта 
української політики. Але 
щоб якісно змінити ни-
нішню владу, йому також 
потрібно осучаснитися. 
За приклад українській 
молоді організатори про-
понують студентів Вели-
кобританії, де основним 
завданням органів студ-
самоврядування є навчати 
молодих людей, користу-
ючись демократичними 
процедурами, реалізову-
вати власні ініціативи, ви-
ховувати нове покоління 
лідерів, які з часом стають 
відомими політиками.

В межах програми 
StudMP від лютого 2013 
року протягом чотирьох 
місяців 10 студентів різ-
них вишів, відібрані орга-
нізаторами на конкурсній 
основі, мали можливість 
працювати помічниками 
народних депутатів різ-
них фракцій, окрім ко-
муністів, та долучитися 
до обговорення й аналізу 
законопроектів про вищу 
освіту. Таким чином сту-
денти на практиці озна-
йомилися з функціону-
ванням ВРУ, відвідували 
засідання парламентських 
комітетів. На співпрацю 

погодилися Юлія Льовоч-
кіна (ПР), Микола Томен-
ко („Батьківщина“), Ігор 
Мірошниченко („Свобо-
да“), Ірина Геращенко 
(УДАР) та інші депутати, 
а серед спікерів, які про-
вели для учасників цікаві 
лекції, Володимир Фесен-
ко, Єгор Соболєв, Олек-
сандр Черненко, Ганна 
Гопко, Руслан Кошулин-
ський. Внаслідок першого 
набору двоє студентів за-
лишилися працювати з де-
путатами, ще троє долучи-
лися до команди проекту. 
Такий результат Олексій 
Братущак називає дово-
лі добрим, але з новими 
учасниками сподівається 
досягнути більшого.

Львівський ракурс
Під час регіональних се-
сій, зокрема львівської, 
організатори й експерти 
підбирають нову команду 
молодих лідерів, одразу 
організовуючи зустріч із 
цікавими лекторами та 
вишукуючи низку найбо-
лючіших тем для україн-
ського студентства. Кан-
дидатами до другого набо-
ру StudMP у Львові стали 
представники органів сту-
дентського самоврядуван-
ня різних вишів міста та 
звичайні студенти. Влас-
ним досвідом із молоддю 
поділилися відомі моло-
діжні та суспільні лідери: 
голова ВМГО „Фундація 
Регіональних Ініціатив“ 
у 2004 – 2008 роках, член 
нацкомітету громадян-
ської кампанії „Молодіжна 
варта“, експерт Інституту 
політичної освіти Олек-
сандр Солонтай, учасник 

громадського руху „Дайте 
пройти!“, організатор ак-
ції „Сто 100 впців для міста 
Львів“ Левко Стек, один із 
засновників Української 
Гельсінської групи, ві-
церектор УКУ Мирослав 
Маринович, співкоорди-
натор руху „Чесно“, ви-
конавчий директор ЛОГО 
„Комітет виборців Укра-
їни“ Оксана Дащаківська, 
член інтернетспільноти 
„И так поймут“ Святослав 
Літинський та голова Ради 
студентів УКУ Андрій 
Максимів.

Другий день сесії (неді-
ля) був присвячений прак-
тичним напрацюванням: 
студенти спільно сформу-
лювали основні негативні 
чинники, які нівелюють 
роль студентського са-
моврядування в Україні, 
й у Львові зокрема. Се-
ред них перші — питан-
ня чесних виборів голови 
студентського уряду, які, 
на думку учасників, мають 
бути прозоріші та відбу-
ватися шляхом таємного 
голосування, відповідно 
до законодавства України.

„Больовими точка-
ми“ студсамоврядування 
львівські спудеї назва-
ли мале фінансування, 
низьку студентську квоту 
у вчених радах вишів, не-
дієві або застарілі статути 
студентських урядів, від-
сутність реальної авто-

номності від ректорату, 
деканатів та інших адмі-
ністративних одиниць, 
а також необхідність чіт-
кого структурування ОСС. 
Беручи за основу студент-
ську організацію універ-
ситету Шефілда, яку за 
останні роки двічі назива-
ли кращою у Великобрита-
нії, учасники сесії визнали 
за необхідність ліквідува-
ти студентські профкоми 
(бо студенти — робото-
давці, а не працівники ви-
шів, бо якби не було в уні-
верситеті студентів, то не 
потрібні були б викладачі 
та інший обслуговуючий 
персонал), розділивши 
студентські уряди вишів 
на 7 відділів: соціальний, 
науковий, культурний, 
інформаційний, спортив-
нотуристичний, навчаль-
ного процесу та відділ зо-
внішніх відносин.

Після аналогічних 
сесій, які впродовж жов-
тня відбудуться також 
у Харкові, Одесі та Києві, 
в листопаді організатори 
проведуть столичний На-
ціональний форум, де екс-
перти проекту остаточно 
визначаться з учасниками 
другого набору. За сло-
вами Олексія Братущака, 
цього разу студенти пра-
цюватимуть у Парламенті 
впродовж двох місяців.

Анна ГЕРИЧ
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фестиваль

Доки всі чекали бабиного літа, студенти ІЕПТ ім. В. Чорновола 
піймали його у Яворівському національному природному парку: 

28 вересня взяли участь у ХV Молодіжному фестивалі української 
туристичної пісні „Бабине літо — 2013“. Із пісенних змагань команда 
туристів Get up привезла бронзу

„Світ пізнавай“,  
або Про що співати туристам

Фестиваль приурочили до Всесвітньо-
го дня туризму та 15ї річниці створен-
ня Яворівського парку. Участь політех-
ніків у фесті ініціював педагогічний 
колектив кафедри туризму, яку очо-
лює Андрій Теребух. Заступник голови 
Колегії та профбюро студентів ІЕПТ 
Андрій Макар, який займався органі-
зацією, розповідає:

— Відбір учасників був жорсткий. 
Коли ми зібрали претендентів, я їх 
трохи прилякав — щоб залишились 
найсильніші. Команду сформували сту-
денти 1–2 курсів, практично самоуч-
ки. Готувались у дуже швидкому темпі, 
репетиції проводили допізна. Команда 
Політехніки (учасники і група підтрим-
ки) була найбільшою — 26 осіб.

Конкурс (була й позаконкурсна 
програма) передбачав три номінації. 
Не сиди на місці, мандруй і відкривай 
нове — закликали політехніки в ком-
позиції „Світ пізнавай“, (категорія 
„Туристична пісня“). Це була переро-
блена на студентський лад „Надія є“ 
Mad Heads XL: слова Аліни Яковини, ви-
конання Уляни Кваснікевич і Юрія Мар-
ченка. В номінації „Українська народ-

на пісня“ другокурсниця Марія Тутик 
заспівала композицію про маму, а поза 
конкурсом туристи „порвали“ публіку 
музичнотеатралізованим дійством 
„Ой на горі два дубки“: солісти, бек
вокал, підтанцьовка (постановка Соло-
мії Пенкальської). Першокурсник Юрій 
Марченко спільно з Оленою Хомич пре-
зентував і власний твір, який писав ра-
зом із батьком, автором, виконавцем, — 
„Вітер в полі розженеться“ („Авторська 
пісня“). Для ІЕПТ Юрко, який закінчив 
музичну школу, став справжнім від-
криттям. Голова культмасового відділу 
профбюро ІЕПТ, капітан Get up Марина 
Тутик каже, що декого з новачків поба-
чимо на „Осені Політехніки“.

Перемогу серед 12 команд журі від-
дало команді Львівського національ-
ного аграрного університету. А по-
літехніки потішили своїх викладачів 
і особливо директора ІЕПТ Олександра 
Мороза грамотами, кубком, медаллю. 
Старший викладач кафедри туризму, 
педагогорганізатор Ольга Недзвець-
ка, яка має фахову акторську освіту, 
зауважує:

— Звичайно, на поверхню виплив 
брак навичок: хвилювання, невмін-
ня працювати з мікрофонами і т. д. 
Цього не було б, якби студенти біль-
ше долучалися до роботи колективів 
Народного дому „Просвіта“ (якому, 
до речі, ми вдячні за надані костюми). 
Але студенти доклались максимально, 
активно підтримували одне одного: 
підготували плакати, командну атри-
бутику, а „Get up, Політех!“ звучало чи 
не найгучніше! Перспектива в нас є, бо 
є таланти, здібності, бажання — пра-
цювати і перемагати. Це тішить, бо, 
доводять учені, поза навчанням сту-
дент найкраще формується саме в са-
модіяльній творчості.

Студентамтуристам азарту й запа-
лу справді не позичати. Вони обіцяють: 
наступного разу буде тільки перемога, 
а найближчим часом почуємо про нові 
успіхи ІЕПТ.

Ірина ШУТКА

коротко
З 2 до 13 жовтня тривав 

у Львові новий фестиваль 
медіа-мистецтва — аудіові-
зуальний проект „Тетрама-
тика“. У його програмі були 
виставки медійних об’єктів, 
аудіо-візуальні перформан-
си, обговорення. Організу-
вала фестиваль мистецька 
організація „Нурт“. „Тетра-
матика“ — це чотири скла-
дові: зображення, звук, дія, 
інтеракція. І все пов’язано 
зі сучасними технологіями. 
Цьогорічний фестиваль при-
святили 100-річчю маніфестів 
футуристів, які заявили про 
важливість впровадження 
машин і нових технологій 
у світ мистецтва.

У Львівській філармонії 
20 – 27 жовтня проведуть 
цикл авторських концертів 
композитора Мирослава 
Скорика. „Тиждень музики 
Мирослава Скорика“ буде 
присвячено 75-річному 
ювілею видатного музикан-
та, в його межах відбудуть-
ся 7 концертів, серед яких 
камерний, симфонічний, 
хоровий. 22 жовтня буде 
концерт, де звучатимуть 
твори із вкрапленням джазу, 
а також — презентація DVD-
диска з коротенькою біогра-
фією про композитора та CD-
дисків із 14 різностильовими 
композиціями від Мирослава 
Скорика.

У Львівській опері відбу-
вається ХІІІ Міжнарод-
ний фестиваль оперного 
мистецтва ім. Соломії 
Крушельницької. Цьогоріч 
він присвячений 200-річчю 
від дня народження вели-
кого італійського компо-
зитора Джузеппе Верді. 
Шанувальники оперного 
мистецтва матимуть нагоду 
побачити його відомі опери 
з 12 жовтня до 9 листопада, 
щосуботи. Всі опери про-
йдуть у виконанні колективу 
Львівського оперного теа-
тру, але на кожну постанов-
ку буде запрошено солістів 
із провідних закордонних 
оперних театрів.

За матеріалами інформагенцій
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Два родинні мистецькі світи
У Музеї етнографії та художнього промислу відкри-

то виставку живопису Зенона Грицьківа „І знову 
зустріч“ та виставку українських народних строїв в мі-
ніатюрі Анни Грицьків-Йосипів „Розмаїття України“.

Обидві експозиції присвя-
чені 75річчю від дня на-
родження Зенона Грицькі-
ва (1938 – 2006) — колиш-
нього завідувача кафедри 
радіоелектронних при-
строїв та систем Львів-
ської політехніки, профе-
сора, для якого основним 
захопленням, крім науки 
(більше 60 винаходів, зна-
ний як науковець не тільки 
в Україні), були олійний 
та акварельний живопис 

(у доробку — 200 картин), 
фотографія, туризм.

На цьогорічній вистав-
ці представлено кілька де-
сятків художніх робіт — 
пейзажі й натюрморти, 
намальовані в період 
1974 – 2000 років. Реаліс-
тичні полотна відкрива-
ють перед нами спокійний, 
дещо задумливий світ, 
у якому — різні куточки 
Карпат, багато квітів — 
цикламени, кали, бузок, 

соняшники (не життєра-
дісні вангогівські, а такі, 
що вже доживають осінь), 
ромашки, фіалки, урба-
ністичномариністичні 
враження. Контрастом 
до колористичної стри-
маності Зенона Грицькі-
ва є колекція ляльок його 
рідної сестри Анни — бар-
висте розмаїття народних 
строїв на них демонструє 
національне багатство 
одягу субетносів Украї-
ни — Київщини, Бойків-
щини, Буковини, Гуцуль-
щини тощо. У колекції 
майстрині (до речі, лікаря 
за фахом) є понад 30 екс-
понатів, створення яких 
зайняло 10 років кропіт-

кої, серйозної, фактично 
наукової роботи, вистав-
лено ж 29 ляльок. У Львові 
збірка строїв експонується 
вперше (до того виставля-
лась у Торонто), тоді, як 
твори Зенона Грицьківа 
брали участь у 44 виставках 
не тільки Львова, з них — 
у 9ти персональних.

На відкритті експо-
зицій виступили ректор 
Львівської політехніки 
Юрій Бобало, представ-
ники цієї творчої родини 
(малює рідний брат Зено-
на Роман, їхні діти), друзі. 
Оглянути виставки можна 
до 3 листопада.

Наталя ЯЦЕНКО

книжкова полиця

Роман із провокаційною назвою
Нова книга письмен-

ниці Люко Дашвар 
потрапила мені в руки 
на її творчому вечорі, 
точніше обіді, в межах 
заходів Форуму видав-
ців у Львові. Назва про-
вокаційна — „На запах 
м’яса“ , хоча, як ствер-
джує авторка, менш 
шокуюча, ніж „Mein 
Kampf“, як вона хотіла 
назвати її спершу.

— Людина завжди пере-
буває у пошуках любо-
ві, в якому віці вона не 
була б, — характеризує 

концепцію книги Люко 
Дашвар. — Ще однією те-
зою є те, що в сучасному 
світі все дуже відносне: 

в нас відносно щасливі 
сім’ї, відносно добре ви-
ховані діти, ми відносно 
порядні, відносно щасли-
ві, врешті, оця відносність 
нас одночасно губить і ря-
тує від докорів совісті.

Книжку проковтнула 
за чотири дні, як і всі інші 
книги Дашвар („Село не 
люди“, „Мати все“, „Моло-
ко з кров’ю“, „Райцентр“ 
і трилогію — „Макар“, 
„Макс“ і „Гоцик“). Роман 
наштовхує на роздуми: чи 
може людина відмовитися 
від можливостей і загроз 
міста й податися в глухе 

село, де відкриє свої силь-
ні і слабкі сторони (чим 
вам не SWOTаналіз?). 
Книга дуже сподобалася, 
десь обурила, десь при-
мирила зі самою собою. 
Можливо, буде колись 
продовження, адже душа 
бажає „happy end“у…

Цитата з книги: „Осві-
та — від світоч. Коли світ-
ло в душі оселяється. Коли 
живеш так, щоби осяяну 
душу не заплямувати“.

Христина БЕСПАЛЮК, 
аспірант кафедри  

менеджменту організацій
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спортогляд

Політехніки змагаються, перемагають, 
стають найкращими

• З лютого до липня тривали 
змагання літньої ХІ Універсіади 
України, в яких Львівська політех-
ніка успішно брала участь. У жовтні 
Комітет із фізичного виховання та 
спорту при МОН підбив підсумки 
цих змагань.

Наш університет виступив 
у 20 видах спорту, зокрема, таких 
як баскетбол (хлопці, дівчата), во-
лейбол (хлопці, дівчата), волей-
бол пляжний (хлопці, дівчата), 
регбі7 (хлопці, дівчата), теніс, бад-
мінтон, настільний теніс. У збірні 
команди Львівської області з боксу, 
самбо, важкої атлетики, веслування 
на каное, дзюдо, кульової стрільби, 
фехтування, шахів, боротьби на по-
ясах також входили політехніки. 
І вперше в історії Львівської полі-
техніки в загальному заліку збірна 
команда університету посіла І місце, 
набравши в сумі 2587 очок, випере-
дивши НТУУ „ХПІ“, Дніпропетров-
ський національний університет 
ім. Олеся Гончара, НТУУ „КПІ“ і ще 
велику групу університетів, які на-
лічують 10 тисяч і більше студентів.

Особливо добре виступили наші 
баскетболісти (заслужений тренер 
України доцент Анатолій Заверікін) 
та команда з настільного тенісу (тре-
нер — ст. викладач, майстер спорту 

Ігор Тихий) — вони стали чемпіона-
ми Універсіади. Крім них, вдало зі-
грали і збірні команди з регбі, шахів, 
баскетболу (дівчата), тенісу, боксу.

• З 20 до 23 вересня відбувався 
Міжнародний турнір з баскетболу 
„Кубок Політехніки“, присвячений 
пам’яті проректора університету 
Станіслава Жернового.

У турнірі взяли участь коман-
ди Львівської політехніки, Біло-
руського державного університету 
з Мінська, БК „Гродно93“ (м. Грод-
но, Білорусь) та БК „Волиньбаскет“ 
(м. Луцьк). Студентиполітехніки 
перемогли в усіх трьох поєдинках 
із суперниками: у мінської команди 
вони виграли з рахунком 80:72, у ко-
манди з Гродно — 92:64 і у волин-
ської — 84:66. Відповідно розподіл 
місць у турнірній таблиці виглядав 
так: І місце — Львівська політехні-
ка, ІІ — команда „Гродно93“, ІІІ — 
„Волиньбаскет“, IV — Білоруський 
державний університет.

• Студенти Львівської політех-
ніки брали участь в українсько-
польському турнірі з шахів. Укра-
їнські шахісти поступилися поль-
ським спортсменам.

Змагання відбувалися з 26 до 29 ве-
ресня між студентами вишів України 
і Польщі, а саме — між Донецьким 

державним університетом і Акаде-
мією Леона Казінського, Одеською 
державною академією будівництва 
та архітектури й Познанським тех-
нологічним університетом, Терно-
пільським економічним універси-
тетом і Шльонським університетом 
м. Катовіце, Київським національ-
ним університетом ім. Тараса Шев-
ченка та Катовіцьким економічним 
університетом, Львівською політех-
нікою і Варшавським національним 
університетом. Загалом участь у тур-
нірі взяло понад 80 молодих шахістів. 
Ігри турніру відбувались у Будинку 
вчених, у бібліотеці на вул. Профе-
сорській та в актовій залі головного 
корпусу Львівської політехніки.

За підсумками змагань, у загаль-
нокомандному заліку впевнену пе-
ремогу виборола збірна команда Рес-
публіки Польща (94,5 очок), а україн-
ські шахісти стали другі (55,5 очок). 
У турнірі з класичних шахів Львівська 
політехніка, набравши 11 очок, посі-
ла серед вишів шосте місце.

В останній день турніру всі ша-
хісти мали можливість помірятися 
силами у бліці. Найкращими серед 
чоловіків на шахових дошках визна-
но Данила Сороку (Львівська полі-
техніка) та Кшиштофа Якубовського 
(Варшавський університет).

здоровий спосіб життя

Мило і вода — щоденна необхідність
У календарі пам’ятних дат є одна 

дещо незвична дата — Всесвіт-
ній день миття рук. 15 жовтня нам 
нагадують про те, що чисті руки — 
це запорука доброго здоров’я й ін-
коли навіть порятунок життя.

Ті, хто ріс ще за часів, коли муль-
тик „Мийдодір“, знятий за казкою 
Корнія Чуковського, частенько 
з’являвся на телеекранах, ази правил 
гігієни засвоїли, мабуть, на підсві-
домому рівні. Згодом ненав’язлива 
пропаганда чистоти замінила вже 
нав’язлива реклама всяких новомод-
них миючих, чистячих і мікробовби-
ваючих засобів. Антибактеріальні 
мила, гелі — склалося враження, що 

без них ми вже не виживемо у цьому 
страшному світі, населеному мікро-
бами. Але, як і в кожного явища чи 
речі, у них є свої плюси і мінуси…

Спочатку про плюси. Так, руки 
треба мити, і мити їх треба ретель-
но. Як стверджують експерти, на-
милювання і тертя рук з обох боків, 
між пальцями має займати не менше 
20 секунд. Потім руки треба промити 
проточною чистою водою і витерти 
чи висушити. За спостереженнями 
спеціалістів, процес миття у 95 � 
людей неправильний і короткотри-
валий, частенько ми й забуваємо про 
нього, навіть після відвідин туалету. 
До речі, напис „Не забудьте помити 
руки“ таки сприяє незабуванню.

Суттєвим мінусом мила є його 
спроможність розчиняти не тіль-
ки бруд, а й захисну жирову плівку, 
якою вкрита наша шкіра. Мило, осо-
бливо антибактеріальне, знищує, 
крім хвороботворних (а через бруд-
ні руки передаються і грип, і різні 
види гепатитів, шлунковокишкові 
захворювання), і корисні для люди-
ни бактерії. Тож надмірна стериль-
ність ослаблює наш імунітет, а якщо 
в милі є ще всякі синтетичні барв-
ники, ароматизатори, консерванти 
(особливо немало їх у рідкому), то 
ще й шкодить нашому організму.

Сторінку підготувала 
Наталя ЯЦЕНКО
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день народження

Свято „Аудиторії“,  
а подарунки — читачам!
Восьмого жовтня виповнилося 67 років із дня заснування газети у Львівській 

політехніці! З цієї нагоди ми провели для студентів конкурс „Знайди „Аудито-
рію“, подарували читачам крилаті фрази на щодень, змінили дизайн газети. А ще 
цього дня стартував фотоконкурс, який редакція оголосила спільно з Колегією та 
профкомом студентів і аспірантів університету. Але про все по порядку.

Спалахни!
Фестиваль фотографії 
„Спалах“ охоплює дово-
лі широкий спектр жан-
рів і чекає на ваші роботи 
з 8 жовтня до 1 грудня. 
Участь у ньому можуть 
брати студенти всіх ви-
щих навчальних закладів 
України. Крім нагоди об-
мінятися досвідом, фото-
любителі та юні майстри 
фотосправи мають шанси 
отримати цікаві подарунки 
від організаторів та спон-
сорів конкурсу. Більше 
інформації про „Спалах“, 
зокрема, умови участі 
й анкети учасників, мож-
на знайти на сайті www.
spalahfest.com та в соцме-
режі „Вконтакті“ (http://
vk.com/spalahfest.lviv).

Читай, шукай 
і вигравай!
„Газету читай! Букви зби
рай! Подарунки три-
май!“, — такий був не-
формальний девіз нашого 
редакційного конкурсу 

„Знайди „Аудиторію“. Для 
тих, хто читає тижневик, 
ми публікували оголошен-
ня на її сторінках, а для 
студентів, які вчаться, і, 
відповідно, чимало часу 
проводять у стінах вишу, 
розвішували оголошен-
ня про нього. Умови були 
прос ті: з 7 до 11 жовтня 
знай ти в навчальних корпу-
сах одну з літер, які входять 
до назви газети, принести 
в редакцію та отримати 
подарунок. Великі карто-
нні кольорові букви у ви-
падковій послідовності ми 
розмістили (можна навіть 
сказати, у доволі видних 
і людних місцях) у восьми 
корпусах Політехніки (в го-
ловному — аж 2 літери).

Три переможці, які 
принесли до редакції лі-
тери першими, — Андрій 
Маліцький (3 курс, ІТРЕ), 
Богдан Лотоцький (1 курс, 
ІЕСК) та Адріан Рибчин-
ський (5 курс, ІАРХ) — 
отримали від нас призи: 
горнятко з логотипом „Ау-
диторії“ та квитки на дві 
особи в один зі львівських 

театрів (на вибір). Усі інші 
учасники конкурсу — Алла 
Височанська (3 курс, ІТРЕ), 
Юлія Герчук і Ольга Буняк 
(2 курс, ІНЕМ), Маріан-
на Котило (6 курс, ІГСН), 
Дарина Мельник (6 курс, 
ІГСН), Юлія Дуда (2 курс, 
ІКНІ) та Ірина Олійник 
(6 курс, ІГСН) — також 
підуть до театрів.

„Аудиторію“ знаходи-
ти студентам сподобало-
ся: до нас часто заходили, 
аби розпитати про вигляд 
літер. Було й таке, що ді-
вчата принесли реклам-
ний плакат про якесь свя-
то, бо на ньому було нама-
льовано велику літеру „Я“. 
Більшість букв „поверну-
лися додому“ якраз у день 
народження тижневика, 

8 жовтня. Першу — „И“ — 
приніс Андрій Маліцький.

— Я знайшов літеру 
в навчальному корпусі 
№ 11. Цей осінній день 
видавався мені зранку ще 
таким буденним і сірим, 
а тепер я приємно вра-
жений, що мені пощас-

тило, — прокоментував 
свою перемогу хлопець.

„Любов 
і є відповіддю…“
Восьмого жовтня поблизу 
головного корпусу Полі-
техніки ми також роздали 
студентам кольорові за-
кладкифлаєри з крила-
тими висловами відомих 
людей. З одного боку був 
наш логотип, а з другого — 
вислів, яким прагнули за-
барвити ваш день. А може, 
й життя… „Любов і є від-
повіддю на всі запитан-
ня“, — одна з цитат, яка на-
лежить Рею Бредбері, і яку 
в нас забирали здебільшого 
хлопці. А чому б і ні?

І наостанок: ще один 
подарунок для читачів! — 
з нагоди дня народження 
„Аудиторія“ дещо змінила 
свій дизайн, бо, як писало-
ся в одному з наших флає-
рів: „Усе життя — це екс-
перимент. Що більше екс-
периментуєш — то краще“ 
(Р. В. Емерсон).

P. S. Найдовше мандру-
вала університетом літера 
„І“, що само собою вигля-
дає символічно: після спо-
лучника „і“ напрошується 
якесь продовження. І воно 
буде (!), бо до наступно-
го року в нас обов’язково 
з’являться нові цікаві ідеї, 
а зараз ще раз вітаємо пе-
реможців та запрошуємо 
всіх політехніків до цікавих 
мандрів шпальтами газети!

Анна ГЕРИЧ

SS  Першим з літерою „И“ до 
редакції завітав Андрій 
Маліцький (3 курс ІТРЕ)

SS  Літеру „Р“ „повернув“ нам 
Андрій Рибинський  
(5 курс ІАРХ)

SS  Головний редактор „Аудиторії“ вручає призи одному 
з трьох переможців — Богдану Лотоцькому (1 курс ІЕСК)
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Кросворд
Горизонтально:
5. Служниця, наложниця у гаремі. 7. Зав’язана вузлом 
під коміром сорочки смужка тканини, яку носять чо-
ловіки для прикраси. 9. Член дитячої або юнацької ор-
ганізації військовополітичного характеру. 10. Сто-
лиця ШріЛанки. 11. Ім’я тухольського боярина Вовка 
в повісті І. Франка „Захар Беркут“. 12. Одиниця вимі-
рювання земельної площі в Англії. 13. Приміщення, 
будинок, в якому відбуваються вистави. 14. Низький 
чоловічий голос. 16. Прізвисько американців, уро-
дженців США. 17. Сільськогосподарське знаряддя, яке 
використовують для піднімання, розпушування сіна, 
соломи. 19. Грошова одиниця Куби. 21. Корабель Ясо-
на, на якому він мандрував до Колхіди по золоте руно. 
22. Чоловік Маргарити за М. Булгаковим. 23. Колісна 
або гусенична машина для переміщення сільськогоспо-
дарських, будівельних механізмів. 24. Міжнародний ае-
ропорт у Парижі. 26. Бог війни у давньогрецьких міфах. 
28. Представник корінного населення тропічної Афри-
ки. 30. Сучасна назва Персії. 33. Тепловий електричний 
нагрівач. 35. Давня назва Дністра. 36. Закінчена частина 
театральної вистави; дія. 38. Двоюрідний брат Гаррі 
Поттера. 39. Мідний духовий музичний інструмент. 
40. Дохід з капіталу або землі, який постійно одержує 
власник, не займаючись підприємницькою діяльністю. 
41. Розділ фізики, що вивчає звукові явища. 42. Обер-
това хрестовина, яку встановлюють для проходження 
людей по одному.

Вертикально: 
1. Парфумерний, гігієнічний та освіжаючий засіб, по-
пулярний серед чоловіків. 2. Каркас чогонебудь, ске-
лет. 3. Прізвище українського фольклориста, чоловіка 
Лесі Українки. 4. Апарат для дихання під водою. 6. Один 
із учнів Христа. 7. Сорт французького винограду. 
8. М’ячик для гри в бадмінтон. 12. Художник, який зобра-
жує тварин. 15. Спортсмен, який займається швидкісним 
спуском з гір на лижах. 17. Ріка у Варшаві. 18. Кущова 

рослина з колючими гілками та кислосолодкими їстів-
ними ягодами. 19. Неотруйна змія родини удавових, 
поширена переважно в тропіках. 20. Щорічна нагорода, 
яку присуджують у ЛосАнджелесі. 25. Військова група, 
що збирає відомості про ворога, про місцевість, яку 
він займає. 27. Муза, покровителька музики. 29. Вивіз 
товарів за межі країни для їх реалізації на зовнішньо-
му ринку. 31. Одиниця довжини, що дорівнює 10–10м. 
32. Великі ворота. 34. Столиця Калмикії, республіки в 
Росії. 37. Вінець з коштовними прикрасами, що його 
носять на голові монархи.

Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар

17 жовтня — Міжнародний день бо-
ротьби з бідністю.
20 жовтня — День працівників харчо-
вої промисловості.

Пам’ятні дати
17.10.1936 — народився Іван Драч, укра-
їнський поет і громадський діяч.
17.10.1990 — на Майдані Незалежності 
в Києві закінчилося голодування сту-
дентів, які домоглися від Верховної 
Ради УРСР ухвалення постанови про 
виконання своїх вимог.
18.10.1918 — створили Українську Націо-
нальну Раду у Львові.
18.10.1990 — український національний 
прапор замайорів над Львівською по-
літехнікою.
18.10.1845 — народився Юліян Медвед-

ський, славетний український науко-
вець, якого тричі обирали ректором 
Львівської політехніки.
19.10.1648 — облога Львова козацькими 
вiйськами пiд проводом Максима Кри-
воноса.
19.10.1848 — відбувся з’їзд „руських уче-
них“ у Львовi.
19.10.1854 — народився Сергій Василь-
ківський, відомий український живо-
писець.
19.10.1937 — помер Ернест Резерфорд, 
англійський фізик, один із творців 
ядерної фізики, лауреат Нобелівської 
премії.
20.10.1814 — народився Якiв Головаць-
кий, український поет i вчений, член 
„Руської трiйцi“.
21.10.1833 — народився Альфред Берн-

ґард Нобель, шведський хімік і промис-
ловець, фундатор знаменитих премій.
21.10.1989 — установча конференція 
ухвалила рішення про відновлення ді-
яльності Наукового товариства ім. Шев-
ченка.
22.10.1835 — загинув на Подiллi леґендар-
ний народний месник Устим Кармелюк.
22.10.1892 — помер Олександр Навроць-
кий, український поет i перекладач, учас-
ник Кирило-Методiївського братства.
22.10.1935 — народився Борис Олійник, 
український поет.
23.10.1937 — розстріляли Антона Кру-
шельницького, відомого українського 
діяча культури, письменника.
23.10.1937 — енкаведисти розстріляли 
Михайла Семенка, видатного україн-
ського поета-футуриста.
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експрес-оголошення
Вважати недійсними: 
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Мацик Юлії Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Олійника Станіслава 
Андрійовича;
утрачений студентський квиток ВК № 08387216, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Грицюка Ярослава 
Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Мецгера Сергія Сергі-
йовича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Білаш Марії Володими-
рівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Янів Ольги Миколаївни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Наливайка Назара Іго-
ровича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Практики Христини 
Михайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Висп’янського Романа 
Руслановича.

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та 
балету ім. С. Крушельницької
17 жовтня — „Циганський барон“ (оперета, 

прем’єра). 18.00.
18 жовтня — „Гамлет“, „Франческа 

да Ріміні“, „Ніч Вальпургії“  
(одноактні балети). 18.00.

19 жовтня — „Травіата“ (опера). 18.00.
20 жовтня — „Коппелія“ (балет). 12.00, 

„Циганський барон“  
(оперета, прем’єра). 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
17 жовтня — „Сватання на Гончарівці“. 12.00, 

18.00.
19 жовтня — „Останній гречкосій“. 18.00.
20 жовтня — „Пропала грамота“. 18.00.
22 жовтня — „Поліанна“. 12.00,  

„Пані міністрова“. 18.00.

Камерна сцена
22 жовтня — „Венера в хутрі“. 17.00.
23 жовтня — „Варшавська мелодія“. 16.00.

Молодіжний академічний 
театр ім. Л. Курбаса
18 жовтня — „Лісова пісня“. 19.00.
19 жовтня — „Апокрифи“. 19.00.
20, 23 жовтня — „Так казав Заратустра“. 19.00.

Львівський драматичний 
театр імені Лесі Українки
18 жовтня — „Євангеліє від Юди“  

(прем’єра). 18.00.
19 жовтня — „Моя дорога Памела,  

або Як уколошкати стареньку“. 18.00.
20 жовтня — „Пригоди невгамовного 

Зайчика та Червоної Шапочки“. 12.00, 
„Собака на сіні“. 18.00.

Львівський духовний театр 
„Воскресіння“
18, 19, 20 жовтня — „Ар’єр, або Захоплююча 

патологія“. 18.00.

Перший український театр 
для дітей та юнацтва
18 жовтня — „Дикі лебеді“. 11.00, „Втеча 

з реальності“ (прем’єра). 15.00.
19 жовтня — „Пеппі Довгапанчоха“. 14.00, 

„Вільні метелики“. 19.00.
20 жовтня — „Троє поросят“. 12.00.
22 жовтня — „Русалонька“. 12.00,  

„Втеча з реальності“ (прем’єра). 16.00.
23 жовтня — „Русалонька“. 12.00.

Будинок орґанної та 
камерної музики
19 жовтня — Романтичні мелодії Європи. 17.00.
20 жовтня — Давня інструментальна 

музика. 17.00.

Як подати оголошення в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підпри-
ємств, організацій та приват них осіб.
Вартість оголошення: 
• комерційного характеру (до 30 
слів) — 70,00 грн.; 
• комерційного характеру (понад 60 
слів) — за тарифами реклами; 
• про загублені документи — 
10,00 грн.; 
• співчуття — 20,00 грн.; 

• привітання (до 30 слів) — 50,00 грн.;
Система знижок: більше трьох 
публі кацій — знижка 10% від суми 
замовлення.
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  

http: //www.audytoriya.lviv.ua,  e:mail: info@polynet.lviv.ua
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