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Роман Столярчук, студент першого 
курсу Інституту телекомунікацій, 
радіоелектроніки та електронної техніки:

„Це шанс і для саморозвитку“
Думаю, що молоде покоління зараз може 
взагалі багато змінювати. Наприклад, уже 
зараз я знаю, що, крім навчання, долучати-
муся до різноманітних студентських про-

ектів. Та й бути активним у заходах — це завжди здобувати 
позитивний досвід для саморозвитку.

Юрій Новицький, заступник 
директора з виховної роботи 
Інституту будівництва та 
інженерії довкілля:

„Завжди радо 
підтримуємо  
таких студентів“
Завжди радо підтримую студентську ініціативу. 
Ще студентом і сам мав чимало цікавих думок 
і старався їх доносити до викладачів. Радий, 
що мої студенти звертаються до мене зі своїми 
ідеями. Молодь часто має креативне мислення 
і неординарний підхід до того чи іншого питан-
ня. Тому потрібно прислухатися до них.

Опитувала Наталія ПАВЛИШИН

В’ячеслав Остащенко, 
студент другого курсу 
Інституту екології, 
природоохоронної діяльності 
та туризму ім. В. Чорновола:

„Не лише можуть, 
а й повинні!“

На мою думку, студенти не лише можуть, 
а й повинні впливати на навчальний процес. 
А просто прийти і провчитися чотири чи п’ять 
років — це не є метою більшості студентів. 
Узагалі, спудеї, якщо мають зацікавлення 
і бажання, то можуть чимало змінити. Є дуже 
багато розумних студентів, які подають цікаві 
ідеї, налагоджують співпрацю з різноманіт-
ними іноземними вишами, репрезентуючи 
через свою діяльність Львівську політехніку.

Владислав Криворучко, студент першого курсу 
Інституту архітектури:

„Якщо це даватиме 
очікуваний результат“
Так, але не знаю, в чому конкретно. Напри-
клад, можна організовувати цікаві заходи, 
але це потрібно ініціювати, якщо такі ідеї 
справді будуть враховуватися. Звичайно, можна просто для 
„галочки“ щось провести, побалакати і забути. Але кожен 
захід, кожна ініціатива повинна давати результат.

Віта Машталер, студентка четвертого курсу 
Інституту економіки і менеджменту:

„Колегія розвиває 
університет“
Звичайно, що спроможні впливати. На-
приклад, у нас є такий потужний моло-
діжний осередок — Колегія та профком 

студентів і аспірантів, і вони впроваджують чимало цікавих 
ідей, дослуховуються до студентських думок — таким чином 
Колегія розвиває університет.

Чи можуть студенти розвивати  
альма-матер?
Не просто вчитися, а й робити власний внесок у розвиток свого 

вишу вирішили студенти Інституту екології, природоохоронної 
діяльності та туризму ім. В. Чорновола. Вдруге за рік молодь 
ініціювала збори (дебати), на які запросила представників 
адміністрації та керівництва інституту для обговорення головних 
проблем та ідей щодо розвитку інституту.

— Така ініціатива виникла передов-
сім тому, що наш інститут досить 
молодий, і є можливість і простір 
для розвитку. До прикладу, в берез-
ні на такому ж обговоренні студен-
ти висловили декілька пропозицій. 
Зокрема, звернулися до адміністра-
ції з проханням, аби в навчальному 
корпусі запрацювала їдальня (зараз 
уже функціонує буфет, а найближ-
чим часом, коли буде весь необхідний 
інвентар, почне діяти і сама їдаль-
ня). Також задовольнили студент-

ське побажання щодо встановлення 
в холі навчального корпусу столів та 
стільців, де молодь має можливість 
перед парою підготуватися, а не про-
сто простоювати той час на вулиці чи 
в коридорах, — розповів перед по-
чатком зборів голова колегії ІЕПТ 
Юрій Баландюх.

На думку молодіжного лідера, 
такі загальноінститутські збори 
сприяють налагодженню діалогу між 
студентами та викладачами, дозво-
ляють донести ідеї та цікаві пропози-

ції, віднайти компроміси щодо того 
чи іншого питання в ході дискусії.

Отож, 6 листопада в межах деба-
тів „Внутрішній розвиток інституту“ 
студенти разом із викладачами обго-
ворили широке коло питань стосовно 
технічного забезпечення аудиторій, 
навчального процесу і дозвілля. Най-
цікавішими, на мій погляд, були про-
позиції представників студентства 
щодо збільшення навчальних годин 
для вивчення іноземних мов. Сер-
йозні наміри в молоді і щодо прохо-
дження навчальної практики на під-
приємствах, зокрема й за кордоном. 
Також вони запропонували, щоб час 
від часу представники різноманітних 
компаній проводили для них лекції, 

Закінчення на 10 с. m
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NOTA BENE!

знакова зустріч

У кожного є своя мудрість
На запрошення Міжнародного 

інституту освіти, культури 
і зв’язків з діаспорою Львівської 
політехніки, в рамках відзначен-
ня 200-ліття від дня народження 
Тараса Шевченка, до Львова  
приїхала голова правління  
Східноєвропейського інституту 
розвитку, відома індійська право-
захисниця, політолог, економіст, 
культуролог, історик-міжна-
родник із науковим ступенем 
кандидата наук, поет, журналіст 
та перекладач Мрідула Гош.

За покликом серця
Вона живе і працює в Україні вже 
понад 20 років. Закінчила Інститут 
міжнародних відносин, працювала 
в представництві ООН в Україні, 
була головним редактором журналу 
Eastern Economist, членом правління 
фонду „Відродження“. Нині, окрім 
того, що очолює Східноєвропейський 
інститут розвитку, є ще й головним 
редактором Східноєвропейського 

студентська мода

Модні образи в етно- й музичному стилі
У межах ХХ Всеукраїнської виставки 

„Стиль-2013“, яка проходила у Львівському  
палаці спорту „Україна“, відбувся III Всеукраїн-
ський конкурс студентів-дизайнерів одягу серед 
14 навчальних закладів. Дизайнерська група  
Технологічного коледжу Львівської політехніки 
презентувала на конкурсі дві колекції.

У нелегкій боротьбі перше 
місце у номінації „Модний 
образ“ отримала колекція 
„Осінні акорди“, яку ство-
рили студенти відділення 
мистецтв спеціальності 
„Дизайн“ Ольга Лабенко, 
Надія Ільченко та Іванна 
Брошко під керівництвом 
викладачів Олександри 
Алфьорової і Світлани 
Зварич. Джерелом на-
тхнення у створенні ко-
лекції, як розповіла Ольга 
Лабенко, стали музичні 
інструменти — скрип-
ка, гітара та віолончель. 
У відповідній кольоровій 
гамі — відтінки бежевого 
та коричневого — підібра-
не трикотажне полотно, 
моделі — прямого і при-
таленого силуетів.

Дипломом за найкраще 
втілення образу у номіна-
ції „Етно-стиль“ нагоро-
джено колекцію „Поклик 
предків“, яку створила 
студентка Мар’яна Гудим. 

Про роботу Мар’яни роз-
повіла керівник, викладач 
Наталя Дерко:

— Етно-стиль ніколи 
не переставав бути акту-
альним і модним. У сучас-
ній моді знаходять своє 
втілення національні 

традиції різних народів. 
Колекцію, створену за мо-
тивами етнічного костюму 
індіанців, виконано з на-
туральних тканин. Осо-
бливий акцент зроблено 
на оздобленні моделей — 
орнамент, бахрома, пір’я, 
шнури, намистини. Це 
надало образу неординар-
ності й особливого шарму. 
Всі речі колекції об’єднані 
авторською концепцією — 
відродження елементів 
етно-стилю, втілення їх 
у сучасному одязі.

Створення модного 
образу у моделей вимагає 
комплексного підходу. 
Тому ефектним доповнен-
ням одягу були зачіски та 
макіяж моделей, який зро-
били студенти відділення 
мистецтв спеціальності 
„Перукарське мистецтво 
та декоративна космети-
ка“. Автори зачісок: На-
талія Скіш, Ганна Саксін, 
Ірина Тимик, Яна Івано-
щук, Яна Олещук, Наталія 
Козак, Катерина Гнатюк, 
Марія Галаджун, Христи-
на Ісик (керівники — ви-
кладачі Анна Миколаїв, 
Леся Капраль). Макіяж — 
Мар’яна Веселович, Віра 
Ворончак, Марта Третяк, 
Оксана Максимів, Оксана 
Моставлюк, Мар’яна Кі-
зюк (керівник — викладач 
Тетяна Шиманська).

Адміністрація коледжу 
вітає талановитих студен-
тів із першими кроками 
в кар’єрі, бажає їм творчо-
го зростання у створенні 
нових колекцій і дальших 
перемог.

Оксана КАСІЯН, 
заступник директора 

з виховної роботи  
Технологічного коледжу

Закінчення на 8 с. m
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Публічна лекція Маріо Ботта
В актовій залі Львівської політехніки 4 листопада відбулася публічна 

лекція почесного члена Американського інституту архітектури 
(AIA), лауреата Європейської премії в галузі культури, почесного члена 
Королівського інституту британських архітекторів (RIBA) (1997), 
кавалера французького ордену Почесного легіону, лауреата безлічі 
міжнародних конкурсів, всесвітньо відомого архітектора зі Швейцарії 
Маріо Ботта „Моя архітектура та проект парафіяльного центру отців 
оріоністів у Львові“.

Послухати метра архітектури при-
йшли студенти і викладачі Інституту 
архітектури, представники монашо-
го Згромадження отців оріоністів, 
члени Національної спілки архітек-
торів України, їх голова, архітектор 
Олесь Ярема та ті, кого цікавить ця 
тематика.

Маріо Ботта поділився секрета-
ми творчості, розповів і продемон-
стрував світлини своїх найбільш 
відомих житлових чи виставкових 
об’єктів, бібліотек, культових спо-
руд, які збудовано практично по 
всьому світу. Наприкінці архітек-
тор представив проект парафіяль-
ного центру отців оріоністів на ву-
лиці А. Лінкольна. Він до слова на-
голосив, що хоч і не дуже добре знає 
Львів, однак він його зачаровує, бо 
є „архетипом європейського міста 

і одним із найцікавіших міст Євро-
пи“. Демонструючи комплекс, який 
згодом постане на вулиці А. Лін-
кольна і над яким працює безко-
штовно, відомий архітектор заува-
жив, що Львів має красивий центр, 
але красивою має стати й перифе-
рія, „щоб люди добре почувалися, 
не лише гуляючи на площі Ринок, 
а й там, де вони живуть“.

Представник Згромадження от-
ців оріоністів о. Еджідіо додав, що 
в монастир, який уже будують понад 
рік, монахи зможуть заселитися ще 
до нового року. „Згодом поруч збу-
дують церкву, а весь комплекс ста-
не вагомим внеском у культурний 
ландшафт міста“ — відзначив він.

Сам же Маріо Ботта сподіваєть-
ся, що його архітектурний об’єкт 
стоятиме не лише на периферії, але 

й у центрі Львова, хоча нині працює 
над багатьма проектами в Китаї, 
Швейцарії та Італії.

— Рідко коли архітектор, роз-
повідаючи про свої реалізовані 
об’єкти, демонструє ще й генераль-
ний план, плани поверхів, розрі-
зи, — ділиться враженнями доцент 
кафедри дизайну та основ архітек-
тури Ореста Ремешило-Рибчин-
ська. — Це була дуже професійна 
лекція, корисна не лише для студен-
тів, а й для фахівців. Вражає його 
вміння створювати простір у про-
сторі, компонувати об’єкт і гармо-
нійно вписувати його в ландшафт, 
толерантно ставитися до історії 
і культури місцевості, де працює.

секрети творчості

Відомий польський архітектор — 
гість політехніків
Студенти і викладачі 

Інституту архітек тури 
мали змогу 5 листопада по-
слухати лекцію „Перетво-
рення простору для під-
тримання життя“ про-
фесора Варшавської 
політехніки Марека 
Будзинського.

Завідувач кафедри рес-
таврації та реконструк-
ції архітектурних комплек-
сів професор Микола Бевз 
представив гостя — відомо-
го польського архітектора-
практика, автора відомих 
праць із містобудування 
як у Польщі, так і в Європі. 
Марек Будзинський поль-

ською мовою поділився 
з політехніками секретами 
своєї архітектурної твор-
чості, розповів про втілені 
проекти і ті, над якими пра-
цює нині. Згадав зокрема 
й про район Урсинів на пів-
дні Варшави, розрахований 

на 400 тис. мешканців (до 
порівняння, Сихів у Львові 
планували на понад 200 тис. 
жителів), що постав за його 
проектом ще у вісімдесятих 
роках минулого століття. 
Оскільки архітектор має 
своє архітектурне бюро 
і далі працює над удоско-
наленням району, то львів-
ських архітекторів цікави-
ло, як йому вдається адап-
тувати збудований об’єкт до 
нинішніх умов, враховуючи 
бурхливий розвиток архі-
тектурно-будівельних тех-
нологій.

Лектор поділився з 
при сутніми своїм вмін-
ням за допомогою ланд-

шафтних методів по-
єднувати універсальну 
архітектуру з новими са-
кральними, спортивни-
ми та іншими об’єктами. 
Знаний архітектор — 
проектант великих ком-
плексів — має надію, 
що робота у нього буде 
завжди, адже життя ви-
магає будівництва в міс-
тах великих комфортних 
комплексів. Після лекції 
професор відповів на 
численні запитання при-
сутніх.

Сторінку підготувала 
Катерина ГРЕЧИН
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мовні проби

Той факт, що без знання іноземних мов у сучасному світі неможливо порозумітись і розвиватися, 
спонукає університет думати про поліпшення мовної підготовки. У деяких інститутах 

Політехніки, зокрема в ІБІД, на кількох кафедрах ІНЕМ, окремі курси вже викладають англійською

Викладання англійською: всі за
Завідувач кафедри будівельного вироб-
ництва, професор Мирослав Саниць-
кий (ІБІД):
— Минулого семестру на одній 
із Вчених рад Політехніки ректор 
Юрій Бобало виступив з ініціативою 
запровадити в начальний процес 
викладання англійською, потім був 
відповідний наказ. Зваживши наші 
можливості та перспективи, ми цього 
навчального року розпочали перший 
курс — „Енерго- та ресурсозберігаючі 
технології в будівництві“. Для цього 
була добра база: цей курс читаємо по-
над 10 років, видали посібник, зараз 
готуємо його перевидання. На нашій 
кафедрі є молоді викладачі, які до-
бре знають англійську; зі студентами 
зокрема працюють доцент кафедри 
Тарас Марків, асистент Богдан Ру-
син, який закінчив спеціалізовану 
4-ту школу, стажувався за кордоном. 
А з іншого боку — потрібні ж студен-
ти з високим рівнем знання англій-
ської. У нас знайшлося 15 третьокурс-
ників, спеціальність „Міське будів-
ництво та господарство“. Англійська 
нині є мовою спілкування в європей-
ському просторі, і її знання відкри-
ває широкі можливості: стажування, 
участь у різних конкурсах, допомагає 
легше знайти роботу. От навіть на 
Миколаївському цементному заводі, 
який свого часу придбав французький 
концерн „Лафарж“, вся документа-
ція — англійською. На перспективу 
можна говорити й про захисти магіс-
терських англійською мовою, і добре 
було б, якби тоді студент отримував 
відповідний сертифікат чи навіть до-
плати, як це було в радянські часи.

Асистент кафедри будівельного ви-
робництва Богдан Русин (ІБІД):
— Що два тижні маю практичні 
заняття англійською. З самого по-
чатку ми постановили: говоримо 
тільки англійською, нехай найпро-
стішими фразами, хто чогось не 
знає, друзі підкажуть, виправлять. 
Студенти задоволені, бо покращу-
ють свої знання мови, одночасно 
вивчаючи курс. Спілкування на рів-
ні „студент — викладач“, дискусії, 
презентації дозволяють їм краще 

засвоювати матеріал. Я намагаюся 
постійно вдосконалювати і влас-
ний рівень: читаю, пишу статті, 
беру участь у міжнародних конфе-
ренціях, наприклад, минулого року 
був у Ваймарі, де спілкувались ан-
глійською. У викладанні іноземною 
мовою ми робимо перші кроки, але 
є перспектива; може, незабаром 
і для магістрів підготуємо курс „Су-
часні технології енергоефективного 
будівництва“.

Магістрантка групи ЕМЕм-12 Марта 
Хома (ІНЕМ):
— Цього року, крім традиційної 
англійської, я відвідую англомовні 
пари. Це чотири дисципліни: „Між-
народний менеджмент“, „Міжна-
родний фінансовий менеджмент“, 
„Міжнародні стратегії економічно-
го розвитку“, „Інтелектуальна влас-
ність“. Зазвичай, щотижня є лекції, 
і раз на два тижні практичні занят-
тя. Труднощі?.. Може, хіба деколи 
важко знайти англійський еквіва-
лент нашому слову, адже бракує 
практики спілкування, але загалом 
мені подобається: це саморозви-
ток — передовсім тренування і по-
ліпшення рівня англійської і новий 
досвід (начитка англійською, під-
готовка презентацій, які стосують-
ся аналізу діяльності підприємств, 
галузей виробництва в Україні і за 
кордоном).

Доцент кафедри менеджменту і між-
народного підприємництва Марта 
Найчук-Хрущ (ІНЕМ):
— На нашій кафедрі викладання ан-
глійською практикуємо вже кілька 
років. Особливо активні доценти Ві-
кторія Харчук, Ігор Олексів, асистент 
Марта Кізло. А я вже другий рік читаю 
„Інтелектуальну власність“ магістрам 
спеціальностей „Міжнародна еконо-
міка“ і „Менеджмент зовнішньоеко-
номічної діяльності“. Над першопо-
чатковим варіантом курсу працювала 
десь півроку, потім удосконалювала. 
Курс розкриває предмет дещо інак-
ше: інші дефініції, термінологія, за-
кордонне законодавство. Студенти 
мають право обирати: якщо їм не ком-
фортно, можуть повернутися до укра-
їнського варіанта, хоча буває якраз 
навпаки. Очікування у студентів ве-
ликі, їм це справді потрібно. Так, не 
у всіх однаковий мовний рівень, але 
загалом курс іде їм легко, не є склад-
ний для сприйняття. Часто студенти 
ознайомлюються з текстом лекції на-
передодні, тож маємо більше часу на 
інтерактивне спілкування; активно 
використовую неформальні методи 
викладання, особливо симулятив-
ні ігри, кейси. Крім цього, є біль-
ше можливостей (бо група менша), 
спілкування емоційніше, студенти 
відкриті, виступають із доповідями, 
презентаціями.

Ірина ШУТКА
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екскурс

У Міжнародний день філософії (третій четвер листопада) пропонуємо 
мандрівку філософським Львовом. Супроводжуватиме нас завідувач 

кафедри філософії Політехніки, професор Віктор Петрушенко

Слідами філософського 
Львова

Наш номер один
— Філософська історія Львова не 
рясніє подіями і постатями, хоча ав-
торитет деяких із них пере-
криває цей факт. По-
стать номер один — 
це, звичайно, Іван 
Франко. Він отри-
мав диплом докто-
ра філософії (хоча 
й захищав дисер-
тацію в галузі фі-
лології). Написав 
понад 100 томів 
творів, з-поміж ви-
даного два томи — це 
соціально-філософські 
праці. І. Франко не тільки був добре 
обізнаний із розвитком філософії 
свого часу, але й мав власну точку 
зору на багато явищ. Наприклад, 
роздумуючи про рушійні сили іс-
торії (у праці „Що таке поступ?“), 
розкритикував марксистське трак-
тування історії як знеособлено-
го механізму, що діє сам собою, 
а люди — його гвинтики; вважав, 
що без людської наснаги, зусилля, 
волі нічого не відбувається. Важ-
ливою є й думка Франка про спів-
відношення особи і маси, народу. 
У другій половині ХІХ ст. перева-
жало бачення, що історію творять 
маси, а Франко твердив: нема сірої 
маси, є сукупність індивідуальнос-
тей, кожна з яких вносить щось 
своє у загальний стан, коли ж вони 
зникають, суспільство занепадає. 
І справді, кожна людина має вплив, 
принаймні на найближче, а далі і на 
ширше оточення. Є чимало прикла-
дів: Вацлав Гавел, Андрій Сахаров, 
В’ячеслав Чорновіл…

Як у Львові шукали істину
— Однак Львів увійшов у світову 
історію філософії не завдяки по-
статі І. Франка (хоча йшлося і про 
висунення його на Нобелівську пре-
мію, тобто його ідеї не сприймались 
локально), а завдяки такому явищу, 

як Львівсько-Варшавська філософ-
ська школа (щоправда, польські до-
слідники розрізняють Варшавську 

і Львівську школу Казими-
ра Твардовського). 

Коли К.  Твар-
довський при-
їхав до Львова 
в 1895 році, тут 
не було сталих 
філософських 
традицій; дех-
то вважає, що 
саме тому він 

і обрав це місто. 
Мешкав на тепе-

рішніх Вербицького, 
Франка, любив гуляти в Стрийсько-
му парку.

К. Твардовсь кий був учнем 
Франца Брентана, австрійсько-
го філософа, який дав стимул до 
розвитку й іншим 
відомим філосо-
фам Едмунтові 
Гуссерлю, Зиг-
мунду Фройду. 
К .  Т в а р д о в -
ський ство-
рив у Львові 
філософський 
семінар, який 
швидко став 
популярним; на 
піку діяльності на-
віть доводилось орендувати для 
засідань залу філармонії, але ста-
більно у семінарі працювало десь 
30 осіб. Були й українці: Степан 
Балей, Степан Тудор. К. Твардов-
ський не мав упереджень щодо 
національності і вважав, що мо-
ральні плюс професійні чесноти 
людини вирішують справу. Був 
досить ліберальним і не вимагав, 
щоб учні йшли за ним, зате ви-
магав від них сумлінної, копіткої 
роботи і звіту про те, що роблять, 
чого досягають. Тобто він свідомо 
творив школу. Серед її найвідомі-
ших учнів: Станіслав Лєснєвський, 
Альфред Тарський, Казімеш Айду-

кевич (який, до речі, жив на ниніш-
ній вулиці Карпінського).

Саме К. Твардовський вивів Львів 
на помітні у світовій філософії по-
зиції. За даними польських дослід-
ників, згодом практично всі філо-
софські кафедри вишів Польщі посі-
ли саме його учні. ЛВШ стала однією 
з основ сучасної аналітичної філо-
софії, основне завдання якої — ло-
гічний аналіз мови, і не обов’язково 
мови науки. Інші дві гілки — це Ві-
денський гурток Моріца Шліка й ан-
глійський осередок (Бертран Рассел, 
Людвіг Вітгенштайн, Альфред Норт 
Вайтхед, Карл Поппер, ін.).

— Які нові ідеї ЛВШ внесла у теорію 
істини?
— Дисертація К. Твардовського 
була пов’язана з проблемою спів-
відношення людських уявлень і су-

джень — як осно-
вних одиниць, які 

використовує 
наука для фік-
сації своїх да-
них. Філософа 
цікавило, що 
таке суджен-
ня, чим воно 
відрізняється 
від уявлення, 

як воно вибудо-
вується, які озна-

ки є гарантією його достовірності. 
Складність у тому, що слова, з яких 
складається судження, не схожі на 
те, що вони позначають: якщо ми 
не знаємо значення „тейбл“, то 
скільки б не вглядались у це слово, 
стола не побачимо… Тож судження 
пов’язані з дійсністю не прямо, а че-
рез посередника — уявлення, шир-
ше феномени психіки (образи, вра-
ження і т. д.). Тож постає питання, 
як судження пов’язані з уявленнями, 
а ті — з дійсністю?

Ці проблеми розглядали у 20 – 
30-х роках ХХ ст., коли стало оче-
видно: успіхи техніки, виробництва 
залежать від науки. Тому філософів 
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хвилювало те, які можливості має 
наука, як зробити її більш ефектив-
ною, як відокремити від ненауки. 
Представники ЛВШ міркували над 
тим, як підсилити ефективність 
науки, достовірність наукового 
пізнання за допомогою суворої ло-
гіки, чіткої роботи з судженнями, 
мовою науки. Наприклад, А. Тар-
ський думав, як виро-
бити штучну фор-
малізовану мову, 
яка б створила 
умови для ви-
разу істин-
ності, адже, як 
стверджував, 
у природній 
( р о з м о в н і й , 
буденній) мові 
такі умови від-
сутні (ми довільно 
поводимося з термі-
нами, вживаємо слова, не знаючи 
точних значень). Владислав Татар-
кевич пішов у прагматику: питання 
про справедливість суджень мають 
вирішуватися з допомогою мірку-
вань не абстрактно-теоретичних, 
а пов’язаних із реальними діями. 
Роман Інгарден зацікавився фено-
менологією, виїхав у Німеччину, 
а в повоєнні роки ще кілька років 
викладав у Львівському універси-
теті.

Коли в 1938 році К. Твардов-
ський помер, його учні домовилися 
щороку в день його смерті 11 люто-
го збиратися на науковий семінар. 
У 1939 відбулася перша зустріч, 
а друга — аж у 1988-му. Нині наша 
кафедра є співорганізатором щоріч-
них Твардовських читань, готуємось 
до ХХVІ. Приїжджають поляки, дя-
кують, що у Львові пам’ятають цю 
школу.

Серед українців, які працювали 
в галузі філософії до Другої світо-
вої війни, передовсім варто згада-
ти й отця Миколу Конрада, який 
у 1941 році був убитий більшови-
ками біля Страдча. Він читав лекції 
в Богословській академії, написав 
підручник „Нарис історії стародав-
ньої філософії“ (виданий у 1930-х 
роках, у 1970-х у Римі, а потім 
і в незалежній Україні). Я вважаю 
цей підручник одним із найкращих: 
це не лише докладний, професій-
ний виклад, але чітко структуро-
ваний матеріал; кожна тема має 
глосарій, джерельну базу, зокрема 
перелік автентичної, коментатор-
ської літератури.

Гості
— Не можу не згадати приїзд 
до Львова Жана-Поля Сартра в 
1965 році. На круглому столі, який ми 
проводили до 100-річчя від дня наро-
дження філософа, виступала Людми-
ла Ігнатьєва (тоді перекладала працю 
про Сартра), яка не лише відвідала 

в ЛНУ ім. І. Франка лек-
цію французького 

екзистенціаліста 
(відому за публі-
кацією „Екзис-
тенціалізм — це 
гуманізм“), а по-
тім ще й зустрі-
лась із ним у готе-
лі (нині „Жорж“), 
бачила його дру-

жину Сімону де 
Бовуар. Із півтора-

годинної розмови Іг-
натьєва запам’ятала зокрема думки 
філософа про свободу, право індивіда 
вибирати свою поведінку в тій чи ін-
шій ситуації, про його персональну 
відповідальність за цей вибір, також 
про роль моралі. У Радянському Со-
юзі Сартра критикували за ситуатив-
ну теорію моралі: що є добро, а що 
зло — залежить від ситуації. У нього 
це є, але він не відкидав моралі (все ж 
ми маємо загальне уявлення про до-
бро), а вважав лише, що вона напо-
внюється конкретним змістом залеж-
но від ситуації. Дехто стверджує, що 
так філософ намагався виправдати 
свою прихильність до СРСР, належ-
ність до компартії Франції. З візитом 
Сартра пов’язаний ще один цікавий 
момент: коли керівництву універси-
тету повідомили, що він хоче прочи-
тати лекцію, все керівництво розбі-
глося, перелякалось: як ставитись до 
„буржуазного філософа“, потиснеш 
руку — а що потім?..

Серед важливих для Львова подій 
також варто згадати І Всесоюзний 
круглий стіл „Погляд“, присвяче-
ний творчості Андрія Тарковського. 
Тоді, у 1988 році, приїхало багато 
науковців із Росії, Білорусії, Фран-
ції… Москвичі дуже дякували нам, 
згодом перехопили ініціативу, ми 
ще їздили до них, але врешті співп-
раця занепала.

У філософському плані Львів, 
безумовно, відзначився в європей-
ському контексті і, сподіваємось, 
його філософське реноме не буде 
занедбане у майбутньому.

Записала Ірина ШУТКА

коротко
1 листопада 2013 року відбуло-

ся перше засідання робочої 
групи з підготовки пропозицій 
щодо занесення показника 
цитування вчених у виданнях, 
які входять до міжнародних на-
укометричних баз, до держав-
них вимог з акредитації вищих 
навчальних закладів України. 
До складу робочої групи ввій-
шли фахівці Міністерства освіти 
і науки, Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти, на-
уковці Національної академії 
педагогічних наук України, про-
відних вишів. Серед них —  
Львівська політехніка.

У фіналі першої Всеукраїнської 
олімпіади інструкторів Cisco 
„NetExcellence“ призове місце 
виборов працівник Політехні-
ки. Старший викладач кафедри 
телекомунікацій ІТРЕ, інструктор 
з курсу СCNA Володимир Черві-
нець посів третє місце. Олімпіада 
проходила в два етапи: теоретич-
ний екзамен зі 100 питань, які тре-
ба було виконати за 60 хвилин, та 
очний етап, який передбачав, крім 
теоретичного екзамену, завдання 
в Packet Tracer на 90 хвилин.

Стартувала реєстрація на Міжна-
родний чемпіонат комп’ютерних 
талантів „Золотий Байт 2014“. 
Тема конкурсних робіт цього 
року — „Сhanging the World“ 
(„Змінюючи світ“). До участі запро-
шують школярів та студентів, які 
вивчають ІТ, випускників 2013 року. 
Для цього потрібно зареєстру-
ватись на порталі чемпіонату та 
виконати умови першого етапу 
до 25 грудня 2013 року. Призовий 
фонд — 500 тис. грн.

Минулої п’ятниці працівникам Ін-
ституту світової економіки і між-
народних відносин Національної 
академії наук оголосили про 
ліквідацію інституту. Персонал із 
96 людей ознайомили з відповід-
ною постановою президії НАНУ. 
У керівництві НАНУ вважають, що 
діяльність ІСЕМВ „тісно корелює 
з основними напрямками науко-
вих досліджень Інституту всес-
вітньої історії НАНУ та Інституту 
політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. Кураса“ і тому може 
бути об’єднана з цими установами.

За матеріалами інформагенцій
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монітору. У сфері її діяльності — пи-
тання насильства проти жінок, охо-
рона здоров’я та аналітичні розробки.

Гостя дуже добре знає українську 
мову, бо, як відзначила жартома, всі 
індійці мають схильність до вивчен-
ня багатьох мов, а особливо тих кра-
їн, де живуть. А що з дитинства зако-
хана в поезію, то в Україні відкрила 
для себе високий світ українського 
мистецтва слова і навіть створила 
бенгальською мовою „Антологію 
української поезії“, до якої увійшли 
твори Тараса Шевченка, Лесі Україн-
ки, Івана Франка, Олександра Олеся, 
Павла Тичини, Володимира Сосюри, 
Ліни Костенко, Ігоря Калинця, Бори-
са Олійника, Дмитра Павличка, Ле-
оніда Кисельова та ін. Як відзначає 
перекладачка, вона не є філологом, 
тому переклади робила радше за по-
кликом серця і щаслива, що вони зна-
йшли розуміння серед її земляків.

6 листопада Мрідула Гош зустрі-
лася з багатьма своїми шануваль-
никами в актовій залі Львівської 
політехніки. Зустріч відкрив пер-
ший проректор університету Воло-
димир Павлиш, який відзначив, що 
„маємо можливість почути людину, 
котра не лише підвищує культурний 
рівень своєї країни — Індії, а й на-
магається створити відчутно якісне 

соціокультурне середовище на те-
риторії України“, і є „однією з го-
ловних каталізаторів поліпшення 
соціального середовища України“.

Представляючи свою гостю, ди-
ректор МІОК доцент Ірина Ключ-
ковська, сказала, що зустріч із цією 
„дивовижною жінкою, яка ствер-
джує, що бачить Бога у кожній люди-
ні і вчиться, бо у кожного є своя муд-
рість“, оповита своєрідною магією. 
Спочатку про закоханість Мрідули 
Гош в українське слово, яке прийшло 
до неї „через душу і серце“ й змусило 
перекласти українське поетичне сло-
во рідною мовою, довідалася з газети 
„День“. Вдруге „зустрілися“ у вірту-
альному просторі, коли планували 
запросити її на Х конгрес СКУ. Третя 
зустріч відбулася у Фейсбуці, де Мрі-
дула Гош пропонувала їй свою друж-
бу, а далі був дзвінок від неї.

Свій виступ перед присутніми 
у залі (а тут були політехніки, гро-
мадські діячі, ліцеїсти Львівського 
державного ліцею ім. Героїв Крут 
та численні прихильники цієї ча-
рівної жінки в сарі) Мріудула Гош 
розпочала словами: „Я могла б без 
перебільшення сказати: у мене 
сарі — індійське, а серце нині 
українське“. Оскільки зустріч була 
присвячена 200-літтю від дня на-
родження Кобзаря, вона прочита-
ла Шевченків вірш „Доля“ спочатку 

українською, а далі милозвучною 
бенгальською.

Презентуючи на слайдах Ін-
дію, коротко розповіла про „краї-
ну контрастів“, яка поділяється на 
28 штатів, є другою після Китаю 
країною за кількістю населення, і для 
багатьох „досі лишається загадкою“, 
про відомих людей, якими пишається 
її країна, звичаї і традиції. Саме Індія 
дала світові не лише „нуль“, десятко-
ву систему, алгебру і тригонометрію, 
а й унікальні медичні практики Аюр-
веди, з допомогою якої ще понад дві 
тисячі років тому лікували людей без 
наркозу. Гостя відзначила, що в Ін-
дії багато бідних, однак її економіка 
посідає четверте місце у світі. Спіль-
ним для Індії й України є те, що вони 
ніколи ні на кого не нападали. Роз-
повідаючи про індійську діаспору, 
Мріудула Гош наголосила на тому, 
що індійці працюють у всьому світі, 
та найбільше їх у США.

Голос совісті
Так назвала Мріудула Гош художника, 
філософа, соціального реформатора, 
композитора, драматурга, актора й на-
ціонального поета Індії Рабіндраната 
Тагора. Вона відзначила, що у долях 
Тараса Шевченка і Рабіндраната Таго-
ра є багато спільного: вони обидва — 
великі пророки і символи своїх країн. 
Символічним є й те, що Тагор наро-
дився у рік, коли помер Шевченко.

Незважаючи на те, що Рабіндра-
нат не мав офіційної вищої освіти, він 
у зрілому віці відкрив три навчальні 
заклади, випустив п’ятдесят томів по-
езій, написав три тисячі пісень, чис-
ленні есе та трактати, став першим 
неєвропейського походження лауре-
атом Нобелівської премії (1913 р.) за 
збірку поезій „Гітанджалі“, яку пере-
клав на англійську мову. Мріудула Гош 
сказала, що для неї Тагор, для якого 
людяність і природа були нерозділь-
ні, — „приклад поєднання духовних 
принципів і активної життєвої пози-
ції, що надихає й мотивує“. Саме тому 
ініціювала створення Центру Таґора 
в Україні. На завершення зустрічі гос-
тя зачитала вірш Тагора „Птах на волі 
і птах у клітці“, перекладений Дмитром 
Павличком, й відповіла на численні за-
питання присутніх.

Катерина ГРЕЧИН

знакова зустріч

У кожного є своя мудрість
m Закінчення. Початок на 3 с.
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16 листопада — День працівників 
радіо, телебачення і зв’язку.
17 листопада — Міжнародний день 
студентів.
17 листопада — День працівників 
сільського господарства.
19 листопада — День працівників 
гідрометеорологічної служби.

Пам’ятні дати
14.11.1716 — помер Ґотфрід Вільгельм 
Лейбніц, німецький учений, матема-
тик і філософ
15.11.1630 — помер Йоганн Кеплер, 
німецький астроном, який відкрив 
три закони руху планет.
15.11.1912 — народився Андрій Ма-
лишко, український поет.
15.11.1952 — помер Василь Кричев-
ський, знаний український маляр, 
архітектор, графік.
16.11.1717 — народився Жан Лерон 
Д’Аламбер, французький філософ, 
математик і просвітитель, один із за-
сновників диференційних рівнянь.
16.11.1878 — народився Михайло Па-
ращук, український скульптор, один 
з авторів пам’ятника А. Міцкевичу 
у Львові.
16.11.1952 — померла Соломія Кру-
шельницька, всесвітньовідома укра-
їнська оперна співачка.
17.11.1784 — засновано Львівський 
університет.
17.11.1899 — народився Григорій Ко-
синка, український письменник.
18.11.1804 — засновано Харківський 
університет.
18.11.1874 — помер український пись-
менник Олекса Стороженко.
18.11.1962 — помер Нільс Бор, дан-
ський фізик, лауреат Нобелівської 
премії.
19.11.1875 — народилася Катря Гри-
невичева, українська письменниця.
19.11.1953 — помер Климент Квітка, 
український фольклорист і музи-
кознавець.
19.11.1989 — відбулося перепохован-
ня у Києві Василя Стуса, українсько-
го поета, правозахисника, замордо-
ваного в пермській в’язниці.
20.11.1917 — ІІІ Універсал Централь-
ної Ради проголосив самостійність 
УНР у федеративному зв’язку з інши-
ми вільними народами колишньої 
Російської імперії.
20.11.1954 — помер Михайло Возняк, 
український літературознавець.

культура слова

Як парость виноградної 
лози, плекайте мову
Після попередніх випусків нашої рубрики (чч. 8, 12, 24) до редакції 

надходять схвальні відгуки про неї і нові запитання, на які 
сьогодні відповідаємо.

• Як правильно казати: „на Україні“ 
чи „в Україні?“
Свого часу це питання глибоко до-
слідив великий знавець української 
мови Іван Огієнко. Тому проциту-
ємо його аргументи зі статті з про-
мовистою назвою „В Україні, а не 
на Україні“: „Коли говоримо про 
докладно окреслену територію, як 
закінчене ціле, або про самостій-
ну державу, тоді завжди вживаємо 
прийменник в чи у (а не на): в Ав-
стрії, в Америці, в Румунії, у Фран-
ції, в Польщі, в Росії і т. ін. Що ж 
до прийменника на з місцевим від-
мінком, то його вживаємо при гео-
графічних назвах на питання „де“ 
тільки тоді, коли територія, що 
про неї йдеться, не окреслена до-
кладно, не самостійне ціле, тільки 
складова частина якоїсь держави: 
на Поділлі, на Полтавщині, на Ки-
ївщині, на Волині, на Буковині…“. 
Вчений пояснює, що цілі віки укра-
їнці чули „на Україні“ то від поля-
ків, то від північних сусідів, а тому 
засвоїли це, „як своє власне, забув-
ши про його історичне походжен-
ня й не відчуваючи, що це власне 
„на“ — болюча й зневажлива ознака 
нашого колишнього поневолення“. 
Приклад: „…чи буду я жить в Укра-
їні чи ні“, „В Україну ідіть, діти“ 
(Т. Шевченко).

• Чи обов’язково вживати кличний 
відмінок у звертаннях?“
Відомий мовознавець доктор фі-
лологічних наук Олександр Поно-
марів у своїх працях нагадує нам, 
що українська мова належить до 
тих слов’янських мов, які зберегли 
кличний відмінок, тоді як інші (ро-
сійська, білоруська) втратили його. 
Кличний відмінок в українській 
мові у час „зближення мов“ ігнору-
вався, але „борці за культуру рідної 
мови завжди обстоювали законні 
права цієї граматичної катего-
рії, витіснення якої спричинило б 
зникнення ще однієї оригіналь-
ної, збереженої у віках риси (…). 
Тепер, коли ми відроджуємо укра-

їнську мову для всіх, хто був від 
неї відлучений, треба відродити 
все, що було втрачене. Ігноруван-
ня кличного відмінка є свідченням 
неповаги до рідної мови, ознакою 
невибагливості до свого й чужого 
мовлення“.

• Як правильно у кличному відмінку: 
Олеже чи Олегу?
Чинний правопис української мови 
подає кличну форму — Олегу, хоч 
нерідко чуємо звертання Олеже за 
прикладом: князь — княже, друг — 
друже. Професор Пономарів по-
яснює це так: „форми княже, Олеже 
є архаїзмами і доречні в творах із 
життя минулих епох. У сучасній 
літературній мові нормативними 
є форми Олегу, князю“. Приклади: 
(„Місяцю-князю, Ти, чарівничень-
ку!“, але — „Величаємо тебе, святий 
рівноапостольний великий княже 
Володимире!“).

• Як відмінюється ім’я і по батькові 
Лев Данилович?
Лев Данилович відмінюється так: 
Лева  (або  Льва — це паралельні 
форми) Даниловича, Левові (Львові) 
Даниловичу, Лева  (або Льва) Дани-
ловича, Левом (Львом) Даниловичем, 
Левові (Львові) Даниловичу, Леве Да-
ниловичу.

• Як відмінюються іменники, що 
складаються із загальної назви та 
імені?
У таких випадках відмінюються 
обидва слова: панна Інна, панни Інни, 
панні Інні, панну Інну, панною Інною, 
панні Інні, панно Інно; тітка Ганна, 
тітки Ганни, тітці Ганні, тітку Ган-
ну, тіткою Ганною, тітці Ганні, тітко 
Ганно; добродій Мороз, добродія Моро-
за, добродієві(ю) Морозу(ові), добродія 
Мороза, добродієм Морозом, добродію 
Морозі(у), добродію Мороз(е).

Підготувала  
Ярослава ВЕЛИЧКО
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креативне навчання

Про складне просто 
і з посмішкою
Минулого тижня студенти, які окрім звичного джерела інформації — 

лекцій, практичних занять та бібліотечної чи інтернетної літератури, 
вишукують ще й креативні підходи до навчання, зібралися на лекцію 
в рамках проекту студентської організації BEST і Колегії та профкому 
студентів і аспірантів Львівської політехніки „П’ята пара“. Цього разу 
гостем заходу був старший консультант Київської школи економіки, 
партнер інституту стратегій inspira Михайло Колісник.

Розмову було побудовано довкола до-
сить складної і, на перший погляд, ціка-
вої лише для вузького кола майбутніх ме-
неджерів теми — „Блокування фінансо-
вих стереотипів: поведінкові фінанси та 
нейро-фінанси на службі бізнесу“. Та вже 
невдовзі після початку лекції всі мої ост-
рахи залишитися за межами розуміння 
розвіялися. Через цікаві завдання-тести, 
жартівливі приклади лектор відкривав 
студентам таємниці менеджменту.

На „озброєння“ Микола Колісник 
взяв дослідження нобелівського лау-
реата з економіки (2002 рік), психолога 
Даніеля Канемана. Він отримав це ви-
соке визнання за те, що довів — люди-
на ірраціональна, емоційна, нелогічна, 
а всі розрахунки і формули побудовані за 
умови, що людина раціональна. Тож від-
повідно „всі правила, формули і проце-
дури працювали б, якби в людини замість 
голови був холодильник“ (Д. Канеман). 
Отож, це пояснює те, що приймаючи рі-
шення, ми орієнтуємося не на зміст, а на 
форму. І досить часто, як наголосив гість 
заходу, це справді суттєва проблема.

Та за останні десять років з’явилися 
нові науки, які почали вивчати по-
ведінкову економіку й поведінкові 

фінанси, а ще більш сучасний і масш-
табний варіант дослідження „еконо-
мічної“ сутності людини — нейрофі-
нанси і, відповідно, нейроекономіка, 
нейроменеджмент, нейромаркетинг.

Не менш цікаво Микола Колісник 
виклав і теорію ділових стосунків між 
керівниками компаній та підлеглими. 
Як наголосив гість, кожен керівник, 
який прагне добитися стабільно успіш-
ного результату від роботи підлеглих, 
передовсім повинен запам’ятати вислів 
Чарльза С. Якобса: „Контролювати лю-
дей проти їхньої волі — неможливо. Так 
само, як і створити ефективну команду 
за допомогою батога і пряника“.

Насправді лекція мала чимало й ін-
ших граней і надзвичайно цікавих під-
тем. Загалом уся зустріч була побудо-
вана на активній участі слухачів, різ-
номанітних тестах… А на завершення 
Микола Колісник не менш захоплююче 
відповідав на питання студентів. Ду-
маю, така п’ята пара пролетіла дуже 
швидко, додала до багажу знань молоді 
чимало нового і запам’ятається надовго.

Сторінку підготувала 
Наталія ПАВЛИШИН

коротко
Центр досліджень визволь-

ного руху опублікував 
раніше недоступні доку-
менти Українського гро-
мадського комітету рятунку 
України, який допомагав під 
час Голодомору-геноциду 
1932 – 1933 рр. Ознайомити-
ся з інформацією можна за 
адресою: avr.org.ua. З архівом 
Комітету рятунку працював 
у Торонто (Канада) істо-
рик, член Вченої ради ЦДВР 
Геннадій Іванущенко. Понад 
700 документів Громадського 
комітету рятунку України 
засвідчують громадянську 
зрілість тогочасного україн-
ського суспільства.

5 листопада на площі Галиць-
кій у Львові відбулася акція 
„Послання пам’яті“, яка 
стала складовою загально-
національного вшанування 
пам’яті жертв Голодомору- 
геноциду 1932 – 1933 рр. 
Громадські активісти розгор-
нули полотно, на якому всі 
охочі залишили своє послан-
ня до тих, хто через двадцять 
років вшановуватиме соті 
роковини трагедії Голодомо-
ру. Аналогічні акції відбулися 
водночас і в інших містах 
України. Всі полотна переда-
дуть до Києва, де їх зшиють 
і 23 листопада, в День пам’яті 
жертв Голодомору, цей банер 
довжиною понад 20 м роз-
горнуть під час жалобних 
заходів на пагорбі біля Наці-
онального музею „Меморіал 
пам’яті жертв Голодоморів 
в Україні“.

Американська організація 
боротьби з антисемітизмом 
нагородила митрополита 
Андрея Шептицького за 
„відвагу та героїзм у поря-
тунку євреїв“ у часи Другої 
світової війни. Відзнаку 
отримав родич митрополи-
та — професор Єжи Вейман. 
Антидефамаційна ліга нага-
дала, що митрополит Андрей 
Шептицький прямо виступав 
проти переслідувань євреїв 
у зверненнях і до вірян, і без-
посередньо до нацистського 
керівництва.

За матеріалами інформагенцій

студентське самоврядування

Чи можуть студенти 
розвивати  
альма-матер?

на яких більш докладно і на практичних 
прикладах розповідали про специфіку 
роботи в тому чи іншому напрямі, про-
водили різноманітні тренінги, щоб під-
кріпляти теоретичні знання.

Зі свого боку представники викла-
дацько-керівного складу інституту 
ґрунтовно відповідали на запитання 

студентів, до-
кладніше по-
яснювали, в 
який саме спосіб можна реалізувати ту 
чи іншу пропозицію і, звичайно, закли-
кали молодь бути активними у навчанні, 
брати участь у різнопланових універси-
тетських конференціях та намагатися 
якомога більше розвивати та використо-
вувати свої здібності за період навчання.

m Закінчення. Початок на 2 с.
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лекції для всіх

Молоді науковці 
об’єднуються, 
щоб впливати 
на громадськість

„АкадемПарк Вернадського“ — ще один цікавий львівський 
молодіжний проект, який претендує на те, аби стати 

майданчиком для озвучення та поширення наукових ідей і їх 
трансформації у громадські ініціативи.

Задля обміну ідеями
— Наш АкадемПарк — місце зу-
стрічі для науковців, розробників, 
новаторів із суспільства. Так уже 
є в нашій державі, що освічена гро-
мадськість, науковці не впливають 
на її рух і розвиток, не вирішують 
долю країни. Але для суспільства 
важливо, щоб розумні люди були по-
чуті. Тому ми даємо мікрофон, через 
який можна говорити до людей, — 
розповів один зі співорганізаторів 
проекту Євген Ткач. — У Львові, як 
і в будь-якому місті, є кілька особис-
тостей, яких знають усі. Вони ви-
ступають по телебаченню, беруть 
участь у різних громадських зібран-
нях, відкривають мистецькі акції. 
Їхні ідеї та погляди також усім ві-
домі. Але крім них, у наших вишах, 
у різних установах працює багато 
оригінальних науковців, які знають 
не мало цікавого. Їхні слова, досвід, 
приклад також можуть надихнути до 
позитивних перетворень у різних 
сферах. Ми прагнемо, щоб лекції 
„АкадемПарку“ сприймалися лег-
ко і були своєрідним ексклюзивом. 
Запрошуємо до співпраці всіх на-
уковців, яким є що сказати. Зі сво-
го боку пропонуємо їм аудиторію 
та допомагаємо звертатися до неї 
в різних формах, щоб ідею почули та 
підхопили, — наголосив, молодий 
науковець.

Євген Ткач після закінчення 
ЛНУ імені Івана Франка навчав-
ся в аспірантурі КНУ імені Тараса 
Шевченка, вже 6 років працює ар-
хеологом у Рятівній археологічній 
службі Львова, був керівником гру-
пи, що здійснювала археологічний 
нагляд на вулиці Городоцькій, коли 
під час ремонтних робіт улітку цьо-
го року там знайшли залишки ста-

рих будинкових мурів та давньої 
дерев’яної дороги.

Від політики — до науки. 
І навпаки
Своїми колегами зі створення нової 
едукаційної платформи для живо-
го обміну науковими ідеями Євген 
називає Сергія Ширяєва (SoftServe), 
соціолога Ігоря Скобюка, істориків Ро-
мана Кузьмина і Володимира Станька, 
журналіста Ігоря Сенечка, археологів 
Остапа Лазурка й Івана Федуня, архі-
тектора-реставратора Мар’яну Стань-
ко, філолога Ольгу Ященко. До думки 
створити окремий лекторій цих 
людей підштовхнуло „знайомство“ 
з політичним проектом „Політ. ua“ 
(http://polit. ua).

— У 2012 році ми — кілька в се-
редньому 25-літніх освічених, 
успішних людей — захотіли зро-
бити щось подібне у сфері науки. 
Вибір тематики широкий, бо науко-
вих дисциплін багато. Назвали свій 
лекторій „АкадемПарк Вернадсько-
го“. Гарно звучить, кажуть знайомі 
маркетологи. Хоч ми шануємо са-
мого науковця, проте називаємося 
на честь української антарктичної 
станції „Академік Вернадський“, яка 
символізує науку у складних (при-
родних) умовах. Поступово наше 
коло розширюється: маємо одно-
думців у Києві та Харкові, — роз-
повідає Євген.

Торік „АкадемПарк Вернадсько-
го“ організував пробні зустрічі: 
з археологом Юрієм Лукомським та 
радіоведучим „Львівської хвилі“, 
знавцем джазу Ігорем Мосесовим. 
Ці розмови відбувалися у форма-
ті застільних розмов, збирали по 
70 – 80 слухачів різного віку.

Особливий лекторій
Після літньої перерви новий се-
зон діяльності проекту розпочався 
3 жовтня у форматі щотижневого 
лекторію. „АкадемПарк Вернадсько-
го“ залишив за собою право вибору 
та забезпечення змістового напо-
внення, а організаційні моменти пе-
рейняв львівський Палац мистецтв. 
Зберігаючи на афішах логотипи обох 
організацій, їх спільний едукацій-
ний лекторій став частиною проекту 
„Я+“, у межах якого в Палаці мис-
тецтв відбуваються також культур-
но-мистецькі зустрічі.

— Цього року „АкадемПарк“ 
спільно з Палацом мистецтв пред-
ставляє 4 тематичні цикли, які нази-
ваються на честь відомих авторів або 
їхніх творів. Перший, жовтневий, 
мав назву „Шляхами Рея Бредбері“. 
У його лекціях, які читали ІТ-шник 
Дмитро Малєєв та архітектор-ди-
зайнер Андрій Турканик, йшлося, 
відповідно, про майбутнє ігрових 
технологій та архітектурного серед-
овища. За час другого циклу „Вчені, 
Боги, Гробниці“ відвідувачі мали на-
году послухати про первісні суспіль-
ства Придністров’я, дивовижні зна-
хідки археологів. Про трипільську 
культуру розповідала дослідниця Яна 
Яковишина, заглянути в середньовіч-
чя, у гості до короля Данила допоміг 
археолог Юрій Лукомський. Наразі 
триває серія зустрічей, об’єднаних 
назвою „Їж, Молись, Люби“. Вона 
стосується цінностей нинішнього 
суспільства (мандрів, самоусвідом-
лення, різних форм релігії). Минуло-
го тижня цей цикл темою медитації 
розпочав музикант гурту „AtmAsfera“ 
Андрій Шадій. Четверта, передново-
річна, частина буде про українські 
традиції. Можливо, запросимо етно-
лога й спробуємо святкувати спільно. 
Тішимося, що лекторій впевнено зби-
рає повні зали, — зазначає археолог.

Анна ГЕРИЧ
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лідер

Наталя Шегда — студентка, яка веде 
жінок до влади
Днями у Львові стартує новий молодіжний 

проект „Жінки у владі“, автором і керівником 
якого є Наталя Шегда, — студентка другого 
року магістратури факультету економіки та 
організації економічної справи Української 
академії друкарства, третьокурсниця факультету 
журналістики ЛНУ імені Івана Франка. Про свої 
задуми, активну громадську діяльність, а також 
п’ятирічний досвід роботи у студсамоврядуванні 
напередодні Дня студента дівчина розповіла 
читачам „Аудиторії“.

— Наталю, що за проект 
Ти втілюєш? Яких жінок 
і як вестимеш до влади?
— Мій проект „Жін-
ки у владі“ ввійшов до 
п’ятірки переможців кон-
курсу міні-грантів „Пер-
ший крок до успіху“, який 
організовує Міжнародна 
благодійна організація 
„Український жіночий 
фонд“. Ідея в тому, щоб 
у молодих діяльних дівчат 
та жінок з’явилося бажан-
ня й можливості стати 
частиною влади. Бачу, що 
протягом років у пред-
ставницькі органи місце-
вого самоврядування по-
трапляє багато людей, які 
до того, в університетські 
часи, ніде не з’являлися, 
нічого не робили. Коли 
були вибори до місцевих 
рад, бачу: балотується моя 
однолітка, 22 роки, просто 
студентка. Громадської 
діяльності взагалі нема. 
А скільки є талановитої 
активної молоді, яка може 
гідно представляти наші 
інтереси у Верховній, об-
ласній, міській радах! Мій 
проект для того, щоб ство-
рити їй можливості. У ни-
нішній ВРУ — 43 жінки, 
в міськраді Львова — мож-
на на пальцях порахувати. 
Я вважаю, що має бути 
більше. Їх варто підштов-
хнути. В межах проекту 
„Жінки у владі“ у Львові 
відбудеться серія тренінгів 
жінок-політиків, жінок-
депутатів. Запрошую до 

участі дівчат 20 – 25 років, 
активних у студентській 
і громадській діяльності. 
Для мене важливо, щоб 
у цей проект потрапили 
дієспроможні люди.

— До такого задуму Ти, 
мабуть, прийшла невипад-
ково? Чим цікавишся впро-
довж студентських років?
— Я львів’янка, закінчи-
ла середню школу № 38. 
З перших днів у виші долу-
чилася до роботи студент-
ської ради, брала участь 
у культурних заходах 
вишу, організації багатьох 
із них. Також одразу ста-
ла членом студентського 
профкому, журналістом 
студентських видань на-
шої академії. З Христиною 
Паньків — тодішньою го-
ловою Студентської ради 
Львова я познайомилася 
під час інтерв’ю. Вона од-
разу ж запропонувала мені 
як представниці УАД до-
лучитися до діяльності 
цієї структури. Спільно 
ми організували Шевчен-
ківські вечори, акцію „Роз-
малюймо писанку разом!“ 
(спершу по вишах, а далі 
загальноміську), відвідини 
будинку для літніх людей 
на вул. Медової Печери, 
студентські вертепи, круглі 
столи з питань працевла-
штування студентів тощо. 
В 2011 році я була віце-ме-
ром Студради Львова. Як 
члени Української асоці-
ації студентського само-

врядування, представники 
УАД з моєї ініціативи брали 
участь в обговоренні зако-
нодавства про вищу освіту. 
З минулого року я голова 
студсамоврядування нашої 
академії. Стараюся трима-
ти тісні контакти з різними 
молодіжними структурами 
по всій Україні. Так легше 
знаходити можливості для 
розвитку студентства. Цей 
рік для мене випускний, 
але намагаюся не втра-
чати темпів: беру участь 
у StudMP, є співорганіза-
тором конкурсу „Студент 
року“.

— Я дізналася про Тебе як 
голову Студентської ради 
при ЛОДА. Що це за струк-
тура?
— Минулого року я очо-
лювала Студентську раду, 
яка майже 3 роки існувала 
при управлінні у справах 
сім’ї та молоді ЛОДА. До 
мене головою був Андрій 
Гой. До неї входили деле-
гати всіх вишів області. 
Через структурні зміни 
управлінь цьогоріч Студ-
рада перестала існувати. 
Спільно з ЛОДА ми реалі-
зували 4 – 5 проектів. Се-

ред них особливо пишає-
мося „Симфонією світла“ 
(захід до Міжнародного 
дня боротьби зі СНІДом).

— Чи Ти вже думала про 
майбутнє місце праці?
— У громадсько-активних 
студентів проблеми з пра-
цевлаштуванням нема. 
Впродовж п’яти років, готу-
ючи різні акції, я спілкуюся 
зі спонсорами, підтримую 
дружні стосунки з одноліт-
ками, старшими колегами, 
які передали мені естафету 
в студентському самовря-
дуванні. Ми спільно допо-
магаємо молодшим спуде-
ям втілювати свої задуми, 
шукати меценатів.

— А було таке, що чогось із 
запланованого Тобі не вда-
лося зробити?
— Я хотіла максимально 
активізувати молодь, але 
це дуже важко зробити. На 
кожній зустрічі зі студен-
тами я закликаю їх не бути 
пасивними. Тому, хто ді-
євий у виші, легше реалі-
зувати себе в дорослому 
житті, знайти роботу, до-
сягти мети. Якщо в резю-
ме пише, що ти всюди був, 
за все брався, то працеда-
вець бачить, що ти свідома 
відповідальна людина. До 
тебе більше поваги. Крім 
цього, я вважаю, що має 
розвинутися студентська 
солідарність. Кожен має 
обстоювати свої права 
і права один одного. Хочу, 
щоб після мене в студент-
ському середовищі лиши-
лися і ще з’явилися люди 
небайдужі, адаптовані до 
роботи в органах самовря-
дування. Я бажаю їм, щоб 
втілювали кращі, більші, 
якісніші проекти! З радіс-
тю допоможу, чим зможу.

Спілкувалась  
Анна ГЕРИЧ
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У Києві до 4 грудня прохо-
дить масштабний фести-
валь львівських театрів. 
Він відбувається у рамках 
першого фестивалю міст 
України „Млин“ і має на меті 
ознайомити жителів і гостей 
Києва з творчістю найкра-
щих театральних колективів 
України. Свої вистави пред-
ставили Львівський академіч-
ний театр ім. Леся Курбаса, 
Народний драматичний 
театр „Ми“, Національний 
академічний драматичний 
театр ім. М. Заньковецької, 
Львівський театр естрадних 
мініатюр „І люди, і ляльки“.

З 21 до 24 листопада IV Фести-
валь „Драма. UA“ привезе до 
Львова останні постановки 
прогресивних театрів із-
за кордону та України. На 
чотирьох театральних май-
данчиках свої вистави презен-
туватимуть сім театральних 
колективів Центральної та 
Східної Європи. Поза сценіч-
ною частиною відбудеться 
велика освітня програма: май-
стер-класи, лекції, дискусії, 
круглі столи та зустрічі.

Львівська обласна філармо-
нія підготувала особливу 
програму відзначення Дня 
писемності та 200-річчя Тара-
са Шевченка. Окрім концер-
тів, які розкрили нові грані 
особистості Кобзаря, у фойє 
філармонії відбувся показ 
художніх полотен заслужено-
го художника України Євгена 
Манишина та одягу від моде-
льєра Ірини Грицюк.

У Львівському палаці мис-
тецтв відкрили 17-й Між-
народний осінній салон 
„Високий Замок“. До участі 
у мистецькій акції пода-
ли свої роботи 250 митців 
з різних областей України, 
Польщі, Великобританії, 
Литви та Норвегії. Журі віді-
брало близько 300 робіт до 
участі в експозиції. Тради-
ційно в Мистецькому салоні 
найбільш представленим 
видом є живопис та графіка. 
Оглянути експоновані твори 
можна до 1 грудня.

За матеріалами інформагенцій

скарби пам’яті

Музей: без тепла і світла
Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Возницького готує до 

відкриття новий відділ — „Музей історії та мистецтва Жидачівщини“. 
Наразі сформовано лише частину краєзнавчої експозиції у двох залах 
із восьми. Якщо вдасться вирішити проблеми, пов’язані зі створенням 
оптимальних умов для зберігання й експонування культурних пам’яток, 
то двері для відвідувачів відчинять восени наступного року, коли Жидачів 
святкуватиме 850-річчя з часу першої писемної згадки про нього.

Жидачівщина — край, 
багатий на артефакти, 
пам’ятки архітектури. 
Цьогоріч виповню-
ється 620 років від на-
дання місту Жидачеву 
Магдебурзького пра-
ва. Власне до цієї дати 
і відкрито частину екс-
позиції нового істо-
рико-культурного му-
зею, який знаходиться 
практично в центрі 
міста (вул. Міцкеви-
ча, 2): зала, присвя-
чена формуванню 
первісного заселення від гори Бази-
лівки, і зала, яка відтворюватиме за 
допомогою літописів, документів іс-
торичне минуле району. Багато маке-
тів, картосхем, фотокопій (надгробок 
дітей, які рано померли, родини Да-
ниловичів вмурований у стіну Олесь-
кого замку, тому представити його, як 
і деякі інші експонати, що потребують 
постійного реставраційного нагляду, 
можна тільки у такий спосіб)…

При вході в першу залу стоїть 
кам’яна баба епохи бронзи або з ХІІ 
століття (вчені мають різні при-
пущення), її знайшли в селі Кнісе-
ло, передали до історичного музею 
у Львові, згодом — до музею релігії, 
а тепер вона потрапила сюди. Поряд 
із картою археологічних пам’яток Жи-
дачівщини вже стоїть вітрина, гото-
ва прийняти два мечі, знайдені у селі 
Піддністряни й у річці Стрий.

Третя зала — подарунок місцево-
го скульптора Романа Романовича — 
27 його скульптур. Решта залів напо-
внять експонатами, збір яких розпо-
чали ще три роки тому — реалізувати 
мрію Бориса Возницького про ство-
рення цього музею взялися заступник 
генерального директора ЛНГМ Воло-
димир Пшик і завідувач ще одного від-
ділу галереї — Музею гетьмана Івана 
Виговського (с. Руда) Степан Ревуць-
кий. Взагалі, у 70 – 80-х роках минуло-
го століття у Жидачеві у будівлі косте-
лу вже функціонував історико-краєз-

навчий музей, але у 1989 році костел 
повернули вірним, а ікони й літерату-
ра з його виставкової колекції тепер 
розпорошена. Генеральний директор 
ЛНГМ ім. Б. Возницького Лариса Ра-
зінкова згадує, як разом із батьком 
рятували ті пам’ятки, які вже пропа-
дали — „нічого зі стін храмів не було 
знято“. Є понад 50 ікон, розп’яття, ба-
гато елементів декору, але…

Але показати їх громадськості, як 
і роботи художників-вихідців із Жида-
чівщини, нема змоги через проблеми 
проведення фінансових операцій — їх 
блокує казначейство. Тому новоство-
рений музей за крок до зими стоїть без 
світла і тепла. Будівлю, яка, ймовірно, 
збудована ще в середині ХІХ століт-
тя і яка спочатку належала школі, по-
тім — податковій, а тепер на правах 
майже півстолітньої оренди — музею, 
не можна не опалювати роками. І це 
турбує найбільше. Та, не зважаючи на 
печальне теперішнє, яке є загрозою для 
збереження того, що вже в музеї зро-
блено силами ініціаторів його створен-
ня, є мрії: якби ще 200 тисяч гривень, то 
можна було б поміняти вікна, фасад, об-
лаштувати підвал під атракції… Пере-
творивши музей на центр і культурного 
розвитку, і патріотично-національно-
го виховання, можна було б, узагалі, по-
думати над пізнавально-туристичним 
маршрутом від півдня Львівщини до 
Карпат…

Наталя ЯЦЕНКО
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подорожні нотатки

Люблін: місто молоді та натхнення
Для мене поїздка до Любліна стала першим 

кроком за межі українського світу. Та, 
навіть знаючи про поїздку заздалегідь, не надто 
задумувалася, як часом буває перед якоюсь 
мандрівкою, — а як воно буде. Зрештою, і дорогою 
до кордону більше вихоплювала з-за вікон 
краєвиди. „Інший світ“ розпочався вже відразу 
після того, як автобус перетнув кордон. І він 
вирізнявся доброю дорогою і чітким, чистим 
узбіччям. Близько трьох годин роздивлянь міст, 
містечок, сіл — і опинилася в Любліні.

Мені це місто чимось на-
гадувало Львів — таке ж 
затишне і цікаве. Та вже за 
досить короткий час зрозу-
міла, що тут є чого навчи-
тися, особливо львівським 
транспортникам — мене 
неймовірно захопила їхня 
транспортна система, до-
роги та й сам громадський 
транспорт. Завдяки добре 
продуманій і налагодже-
ній системі, навіть не зна-
ючи міста, можна з легкіс-
тю потрапити, куди треба. 
Дорогу і керунок люб’язно 
пояснять місцеві мешкан-
ці, з якими легко можна 
порозумітися українською 
мовою.

Ще вражає величезна 
кількість молоді. Кажуть, 
тут із 350 тис. мешканців 
80 тис. — студенти (бага-
то з них іноземці, зокрема 
й українці). Люблін нази-

вають „містом науки“. Тут 
справді є багато навчаль-
них закладів різноманіт-
них напрямів. Свого часу 
(2001 р.) саме в Любліні 
почала діяти Європейська 
колегія польських і укра-
їнських університетів — 
зародок Польсько-Укра-
їнського університету 
(зараз, на жаль, через брак 
ініціативності нашої дер-
жави все пішло на спад). 
Зокрема, тут з 1918 р. діє 
Люблінський католицький 
університет (його найвідо-
мішим студентом і профе-
сором був Кароль Войти-
ла — Папа Іван Павло II).

Є в старому місті і на 
що подивитися. Моє зна-
йомство з Любліном по-
чалось із замку, який 
першим потрапляє на очі 
після виходу з автобуса, — 
високі мури на пагорбі. 

Стара оборонна башта, 
найдавніша пам’ятка ар-
хітектури з ХІІ сторіччя, 
височіє на Замковому па-
горбі. Люблінський замок 
збудовано у неоготично-
му стилі (1828 р.) на руїнах 
королівської резиденції. 
Чимало цікавого дізналася 
про це місце: за своєю ма-
льовничістю та величчю 
він приховує жорстокість 
і людські трагедії — до 
1954 р. тут була в’язниця. 
А на великій території до-
вкола мурів під час німець-
кої окупації було утворене 
єврейське гетто (тисячі 
людей, переважна біль-
шість із яких єврейської 
національності, були ви-
нищені у концентрацій-
ному таборі в Майданеку, 
а два єврейські мікрорайо-
ни — Підзамче та Венява 
зрівняли з землею). Зараз 
на території колишнього 
гетто вирує міське життя, 
у мурах замку міститься 
Люблінський музей, а про 
ті страшні часи нагадує 
одинокий ліхтар пам’яті, 
який горить цілодобово.

Століттями, як, зреш-
тою, і сьогодні, Люблін 
був багатокультурним. 
Віддзеркалення цього 
можна побачити мало не 
на кожному кроці. В ста-

рій частині міста є сотня 
будинків і будівель, які 
мають архітектурну та 
історичну цінність. Цю 
дивовижну давнину від-
криває Краківська брама 
(XIV ст.), яку прикрашає 
образ Богородиці з Дитям. 
Є тут і своя площа Ринок зі 
Старою ратушею, частина 
якої зараз функціонує як 
музей, а частина — як па-
лац урочистих подій. Але 
місто має й Нову ратушу, 
де працюють органи міс-
цевого самоврядування 
та президент (мер) міста. 
А щодня в обідню пору 
міський сурмач — пан по-
важного віку — сурмить 
люблінський сигнал.

Багата центральна 
частина й на храми. Тут 
височіють величний Ка-
федральний собор (відо-
мий одним із найвищих 
у Польщі вівтарів, вирізь-
блених із чорної ліван-
ської груші, та особли-
вими стінами, які „шепо-
чуть“, і сказане в одному 
кутику слово чудово чути 
в іншому) та найцінніша 
пам’ятка сакральної ар-
хітектури Польщі — До-
мініканська базиліка Свя-
того Станіслава (кажуть, 
тут дуже гарні недільні 
проповіді).SS Люблінський замок — окраса давнього міста

SS Краківська брама. Вхід у старе місто
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Люблінські старі бу-
динки, які „живуть“ 
в очікуванні реставрації, 
і справді живуть — їхні 
порожні вікна прикра-
шають величезні фо-
топортрети колишніх 
мешканців міста. Кілька 
років тому на горищі од-
нієї із закинутих будівель 
віднай шли понад тисячу 
таких скляних фотоплит 
із зображенням міщан. 
Відтоді ці мешканці „по-
вернулися“ в місто.

Політика міської влади 
спрямована передовсім на 

підтвердження слогану 
„Люблін — місто для на-
тхнення“. І тут є чим нади-
хатися: кожен будинок має 
свій стиль, до прикладу, 
вимальовані будівлі, ніби 
хтось обклеїв шпалерами 
з казковими візерунками, 
такі ж вузенькі, як львів-
ські вулички, щоправда, 
не забарикадовані різно-
манітними кафе і літні-
ми майданчиками (але 
один недолік — в центрі 
Любліна нема пішохід-
ної зони, тож треба бути 
дуже уважними), цікаво 

оформлені дворики… Рес-
торанів, кнайп тут теж не 
бракує, та їхньою особли-
вістю є акцент на власній 
культурі: зали оформлені 
або в сільському стилі, що 
додає особливого затиш-
ку і відчуття домашності, 
або в дуже граціозному, 
але теж національному. 
Страви пропонують зде-
більшого польські (хоча, 
без сумніву, можуть зго-
тувати і багато інших).

Цікаве місто і своєю 
прибраністю, акцентами 
на екологізації (в тран-

спорті, на бігбордах) та па-
тріотизмі. На одній із цен-
тральних алейок зауважила 
таблиці, розміщені вздовж 
по обидва боки з кумедни-
ми графічними малюнками 
дітей та рядками веселого 
віршика про те, як треба 
любити рідний край. Ще 
центр міста, окрім магази-
нів із сувенірами, має без-
ліч книгарень, де можна 
придбати найрізноманіт-
нішу польську літературу 
та переклади.

Наталія ПАВЛИШИН

до уваги студентів!

Книжки, що формують сучасного українця. 
Твій вибір

До редакції „Аудиторії“ звернулися наші колеги з газети „Універси-
тетські вісті“ Донецького національного університету із прохан-

ням провести серед львівських студентів анкетування на тему „Скажи 
мені, що ти читаєш, і я скажу тобі, хто ти“. Результати міжвишівсько-
го опитування використають в однойменній публікації.

Просимо наших студентів поді-
литися з донецькими та іншими 
читачами власними думками про 
книги, які формують сучасного 
українця (слід створити свій рей-

тинг із п’яти книг). Анкета ано-
німна, просимо лише вказувати 
факультет (інститут).

Виріжте, будь ласка, анкету з 
газети, заповніть її і принесіть до 

28 листопада в редакцію „Ауди-
торії“: вул. С. Бандери, 12, 2 по-
верх, кімн. 229. Або надішліть 
електронною поштою на адресу 
info@polynet.lviv.ua чи залиште 
інформацію на наших сторінках 
у соцмережах.

Дякуємо за щирі відповіді!

Тижневик „Аудиторія“

Анонімна анкета
Створіть рейтинг із п’яти книг, які, на вашу думку, формують сучасного українця

1. Назва книги  
Автор  
Про що книга?   
  
 

2. Назва книги  
Автор  
Про що книга?   
  
  
 

3. Назва книги  
Автор  

Про що книга?   
  
 

4. Назва книги  
Автор  
Про що книга?   
  
 

5. Назва книги  
Автор  
Про що книга?   
  
 

Інститут (факультет)  
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

спортивна хроніка

Подолання перешкод, ігри 
й нагороди за них

• Збірна команда Львівської політех-
ніки посіла третє місце на Універсіаді 
Львівщини зі спортивного туризму.

На щорічний захід, який про-
ходив 18 – 20 жовтня у с. Зіболки 
Жовківського району Львівщини, 
прибуло понад 150 учасників із п’яти 
ВНЗ Львівщини. За перемогу змага-
лися збірні Львівської політехніки, 
ЛДУФК, Львівського інституту еко-
номіки і туризму, ЛНУ ім. І. Франка 
та Львівського національного аграр-
ного університету.

У велотуризмі найкращими були 
студенти Львівського інституту еко-
номіки і туризму, другі — Львівської 
політехніки, а треті — ЛДУФК. Пі-
шохідний туризм — це подолання 
смуги перешкод, яка охоплювала 
навісну переправу, переправу по 
рухомій колоді та по паралельних 
шнурах, а також інші вправнос-
ті, впевнено привів до перемоги 
студентів Львівської політехніки. 
Другими та третіми у ньому стали 
ЛНУ ім. І. Франка та ЛДУФК. У за-
гальному ж підсумку перше місце — 
ЛДУФК, друге — Львівський інсти-
тут економіки і туризму, третє місце 
розділили політехніки та студенти 
Львівського національного аграрно-
го університету.

• У турнірі з волейболу, присвяченому 
140-річчю від дня народження батька 
українського тіловиховання, популя-
ризатора нових видів спорту, розроб-
ника української спортивної терміно-
логії Івана Боберського, взяли участь 
чоловічі команди ЛДУФК, Львівської 
політехніки, ЛДУБЖД, „Автомобі-
ліст“ (дитяча спортивна школа).

Ігри відбувалися у спортивному 
залі першої Академічної гімназії, де 
професор Іван Боберський викладав 
німецьку мову, класичну філологію 
та руханку. До слова, у 1906 році на 
базі гімназії він заснував „Україн-
ський спортивний кружок“ (УСК), 
який став першим осередком роз-
витку і популяризації спорту в на-
вчальних закладах українців Гали-
чини. Іван Боберський також був 
ініціатором створення першого 
спортивного товариства студентів 
вищих шкіл — „Україна“ (1911).

Команда Львівської політехніки 
у напруженій боротьбі переграла 
своїх суперників — ЛДУФК (3:2), 
ЛДУБЖД (3:1), „Автомобіліст“ (3:0) 
і посіла перше місце. Переможцями 
турніру стали — Дмитро Склярен-
ко, Михайло Бібер (ІІМТ), Олексій 
Гуцуляк, Сергій Костромін (ІЕСК), 
Дмитро Сорока, Юрій Білан, Борис 

Філіпенко (ІГДГ), Юрій Магоцький, 
Владислав Гамоля, Сергій Мотигін 
(ІКТА), Андрій Штендера (ІАРХ), 
Ростислав Жебрацький (ІХХТ), 
Олександр Патлатюк (ІЕПТ). На 
другому місці — студенти ЛДУФК, 
на третьому — ЛДУБЖД. Перемож-
ці та призери нагороджені: коман-
ди — кубками та грамотами, грав-
ці — медалями та грамотами.

Організатор турніру — громад-
ська організація „Молодіжна ліга різ-
новидів класичного волейболу „Роз-
точчя“ (голова — Петро Дробний).
• 9 листопада розпочалася Універсіада 
професорсько-викладацького складу та 
співробітників Львівської політехніки.

Минулої суботи відбулися зма-
гання з міні-футболу. Бажання взяти 
у них участь виявило 10 інститутів. 
На першому етапі команди бороли-
ся в групах за право продовжувати 
боротьбу у фіналі за медалі. Азарт 
і високий ігровий настрій проде-
монстрували такі команди: в групі 
А — ІІМТ (перемоги над команда-
ми ІБІД (5:0) й ІППТ (2:1)); у групі 
В — ІГСН (ІГДГ — 8:5, ІХХТ — 4:1), 
в групі С — ІЕСК (гімназія — 5:0, 
ІНЕМ — 5:2, ІТРЕ — 3:2) та команда 
гімназії (ІНЕМ — 4:0, ІТРЕ — 5:2). 
У першому півфіналі команда ІЕСК 
з рахунком 2:0 перемогла команду 
ІІМТ. У другому півфіналі відбулась 
гостра спортивна інтрига — зустріч 
команд ІГСН та гімназії закінчи-
лася з рахунком 2:2. Пенальті кра-
ще пробили гравці гімназії — 7:6. 
У фінальній грі за ІІІ місце команда 
ІГСН повторює свій сценарій — ні-
чия з командою ІІМТ (4:4) і програш 
призового місця по пенальті (5:6). 
У фіналі за І місце команда ІЕСК пе-
реграла колектив гімназії з рахунком 
5:2 і стала чемпіоном змагань. ІІ міс-
це— в команди гімназії, ІІІ місце — 
в ІІМТ. Наступні місця посіли ІГСН, 
ІППТ, ІХХТ, ІНЕМ, ІГДГ, ІБІД, ІТРЕ.

Подальші змагання відбудуться 
16 листопада (бадмінтон) і 23 лис-
топада (волейбол). Початок їх 
о 10.00 на кафедрі фізичного ви-
ховання Львівської політехніки 
(вул. У. Самчука, 14, Стрийський 
парк, корпуси №№ 21, 22).

Підготувала Наталя ЯЦЕНКО
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У Політехніці було весілля
Народний театр-студія „Хочу“ 4 листо-

пада запросила всіх охочих на своє 
„Заморочене весілля“.

Комедія, що розповідає про довколавесільний 
переполох в одній сім’ї, зацікавила студентську 
аудиторію. Нагадаємо, прем’єра спектаклю за 
п’єсою М. Зощенка, у постановці керівника і ре-
жисера театру-студії Анастасії Непомнящої, 
відбулася у травні (більше у числі 17 „Аудито-
рії“). Як розповіла Анастасія Вікторівна, на най-
ближчу весну студійці готують дещо нове: долу-
чаться до масштабних святкувань 200-річчя від 
дня народження Т. Шевченка (запропонують 
нову читацьку програму), а також готують по-
становку за п’єсою Хуана Хосе Алонсо Мільяна 
„Ціанистий калій… з молоком чи без“.

І. Ш.

Кросворд
Горизонтально:
6. Збори, на яких кардинали обирають Папу римського. 
8. Видатні природні здібності людини. 10. Найвіддале-
ніша від Землі точка орбіти Місяця. 12. Особа, уповно-
важена однією зі сторін, що воюють, вступати в пере-
говори з іншою. 14. Розчинна у воді миюча речовина. 
16. Місто в Індії, яке у ХVІ ст. було столицею імперії 
Великих Моголів. 18. Помірний музичний темп, тро-
хи жвавіший від анданте. 21. Кінцівка людини. 22. Ат-
мосферні опади у вигляді білих зіркоподібних криста-
лів. 24. Розділ мовознавства, що вивчає будову мови. 
25. Державний податок, який стягують за перевезення 
товарів через кордон. 26. Неглибоке місце річки, озера, 
де можна перейти з одного берега на другий. 27. Силь-
ний запал, захоплення, душевне піднесення. 28. Житло 
лисиці. 31. Вулиця, обсаджена вздовж деревами, куща-
ми. 33. Країна в Європі, що межує з Австрією і Швейца-
рією. 38. Книга або зошит для малювання. 39. Країна у 
Північній Америці. 40. Найбільша ріка в М’янмі.

Вертикально: 
1. Театральний сценічний фах. 2. Дружина Юпітера. 
3. Виріб з металу або дерева, покритий тонкими листоч-
ками срібла, золота. 4. Модель німецького автомобіля 
„Ауді“. 5. Старший син Кайдашихи. 7. Висушений м’якуш 
кокосового горіха. 9. Гори у Південній Америці. 11. У 
грецькій міфології верхні шари повітря, де жили боги. 
13. Найвідоміший барон, чиї пригоди описував Е. Распе. 
15. Прилад для визначення розташування об’єкта спо-
собом уловлювання відбитих від нього звукових або 
радіохвиль. 17. Найвище військове звання офіцерського 
складу сухопутних військ. 19. Римський імператор, ви-
хованець Сенеки, звинувачений у підпалі міста. 20. Роз-
порядчий документ, який видає керівник установи і є 
обов’язковий для виконання підлеглими. 21. Вічне місто 
з фонтаном ді Треві. 23. Професіонал, який супроводить 
туристів і знайомить їх з визначними пам’ятками місце-

вості. 29. Великий хижий птах. 30. Доказ невинуватості 
особи у скоєнні злочину. 31. Попереднє коротке пові-
домлення про концерт, виставу, проведення ярмарку. 
32. Твір образотворчого мистецтва допоміжного харак-
теру, який використовують у майбутньому при малю-
ванні картини. 34. Одна з наук про природу, що вивчає 
речовини. 35. Неповноцінний замінник. 36. Грошове 
стягнення, яке накладають як покарання за правопору-
шення. 37. Попередній начерк малюнка, картини.

Склала Христина ВЕСЕЛА
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Дирекція Інституту прикладної математики 
та фундаментальних наук, колектив кафед-
ри обчислювальної математики та програ-
мування висловлюють щире співчуття до-
центу Ярославу Миколайовичу Глинському 
у зв’язку зі смертю матері

Галини Григорівни Сказків,

колишнього старшого викладача кафедри 
іноземних мов Львівської політехніки.

Повідомлення
про намір отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами

Підприємство ТОВ „Екологічні 
переробні технології“, що фак-
тично розташоване в промисло-
вій зоні: м. Львів, вул. Збираль-
на, 14, юридична адреса: м. Київ, 
вул. Полярна, 20, оф. 218, має 
намір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмос-

ферне повітря стаціонарними 
джерелами.

На підприємстві розміщено 
1 (одне) стаціонарне джерело 
викидів, яке здійснює такі викиди 
забруднюючих речовин:

№  
з/п Код Найменування Фактичний обсяг 

викидів (т/рік)
Порогові значення потенційних 
викидів для взяття на 
державний облік (т/рік)

1 06000337 Оксид вуглецю 0,0875124 1,500
2 0700011812 Вуглецю діоксид 6,08957006 500,00
3 12000410 Метан 0,00904295 10,00
4 0400211815 Азоту оксид 0,00179755 0,1

5 05000
Діоксид та ін. 
сполуки сірки 0,140116175 2,000

Відповідно до протоколів дослі-
дження повітря населених місць, 
виданих ДУ „Львівський обласний 
лабораторний центр ДСЕС Укра-
їни“ від 24.10.2013 р. № 79 та від 
25.10.13 р. вміст шкідливих речо-
вин в атмосферному повітрі не 
перевищує ГДК згідно вимог ДСП 
201-97 „Охорона атмосферного 
повітря населених місць“.

Об’єкт: піч-інсинератор фран-
цузького виробництва 
„ATI INSI NE RATEURS MULLER“ 
С.Р.-100, що реалізує техноло-
гію піролізу для знешкодження 
небезпечних, медичних відхо-
дів, належить до другої групи 
об’єктів.

Для скорочення викидів за-
бруднюючих речовин на устат-
куванню використано провідну 
технологію піролізного спалю-
вання з допалюванням при тем-
пературі 1100 градусів з надлиш-
ком кисню протягом не меньше 
2 секунд і доочистки викидних 
газів системою очистки циклон 
на базі „ЦН-1500“.

Зауваження громадських орга-
нізацій та окремих громадян над-
силати впродовж 30 календарних 
днів з дня публікації в управління 
екології та благоустрою департа-
менту містобудування Львівської 
міської ради за адресою: м. Львів, 
пл. Ринок, 1 (конт. тел. 297-59-82).

увага! конкурс

Знаєш мову — доведи всім
У Львівській політехніці 9 листопада — в День 

української мови та писемності — розпочався 
університетський етап Міжнародного конкурсу 
з української мови імені Петра Яцика. Мета 
конкурсу — утвердження престижу української 
мови серед студентської молоді, піднесення 
мовної грамотності і культури мовлення, 
виховання шанобливого ставлення до культури 
і традицій українського народу.

Кафедра української мови запрошує до участі в конкур-
сі студентів усіх курсів університету. Університетський 
тур відбуватиметься 19 листопада 2013 року. Збір учас-
ників 19 листопада о 14-й годині на кафедрі української 
мови (ауд. 306 першого навчального корпусу).
На кафедрі української мови можна отримати на-
лежні консультації та довідки щодо умов проведення 
конкурсу, а також зголоситися до участі в ньому.
Переможцям і призерам передбачено грошові нагороди.

експрес-оголошення
Вважати недійсними: 
утрачений студентський квиток ВК № 08933545, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Репко Ольги Андріївни;
утрачений студентський квиток, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Когут Марти Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Германович Світлани Бог-
данівни;
утрачений студентський квиток, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Ляхович Марти Любомирівни;
утрачений студентський квиток ВК № 08402060, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Гомбоша Томаша Зол-
тановича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Марс Ірини Олександрівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Піхоцького Андрія Яросла-
вовича;
утрачений студентський квиток, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Козіцької Яни Сергіївни;
утрачений студентський квиток № 07664401, 
виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Занько Діани 
Олегівни;
утрачений студентський квиток, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Павловської Ніни Степанівни;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Стефанишина Ярослава Богдановича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Забіяки Віталія Романовича.
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МНОГАЯ ЛІТА!

Відділ кадрового забезпечення Національного 
університету „Львівська політехніка“ щиросер-
дечно вітає Лідію Шулдан зі знаменним Ювілеєм!

Шановна  
Лідіє Антонівно!

Від душі зичимо міцного здоров’я й оптимізму, 
любові, злагоди та добробуту у Вашій оселі! Не-
хай здійсняться всі заповітні мрії, дальша жит-
тєва дорога буде радісною та безхмарною, а доля 
дарує повні щастя многії літа.

МНОГАЯ ЛІТА!

Колектив кафедри інформаційних 
систем та технологій ІППТ Націо-
нального університету „Львівська 
політехніка“ сердечно вітає з юві-
леєм доктора технічних наук, професора кафедри

Дмитра Дмитровича  
ПЕЛЕШКА.

Хай щастя панує у вашому домі
І радість у ньому живе,
Здоров’я міцного і доброї долі
Хай Бог посилає і Вас береже.

Подаруй книжку 
українській 
дитині 
в Угорщині!

Українські діти Угорщини 
щорічно проводять конкурс 
художнього читання укра-
їнською мовою „Джерело“. 
Безцінною нагородою для 
переможців можуть бути 
українські книжки. Закли-
каємо всіх небайдужих по-
дарувати їм гарні видання. 
Книжки просимо принести 
в редакцію освітнього сту-
дентського тижневика „Ау-
диторія“ (кімн. 103  головного 
корпусу Львівської політехніки, 
вул. С. Бандери, 12).

Щиро дякуємо за допомогу!

Міжнародний інститут  
освіти, культури  

та зв’язків з діаспорою  
Національного університету  

„Львівська політехніка“

для львів’ян і гостей міста

Національний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
14 листопада — „Чарівна флейта“ . 18.00.
15 листопада — „Лебедине озеро“. 18.00.
16 листопада — Гастролі Варшавської 

камерної опери — „Галька“ (опера). 19.00.
17 листопада — „Паяци“ (опера). 12.00, 

„Севільський цирульник“. 18.00

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
15 листопада — „Ромео і Джульєтта в кінці 

листопада“. 18.00.
16 листопада — „Пропала грамота“. 18.00.
18 листопада — „Криза“. 18.00.
19 листопада — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.
20 листопада — „Блазні мимоволі“. 18.00.

Камерна сцена
15 жовтня — „Катерина“. 16.00.
20 листопада — „Завчасна паморозь“. 16.30.

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

19.00.

Львівський драматичний 
театр імені Лесі Українки
16 листопада — „Євангеліє від Юди“. 18.00.
17 листопада — „Пригоди невгамовного 

Зайчика і Червоної Шапочки“. 12.00, 
„І все-таки я тебе зраджу“. 18.00.

Львівський духовний театр 
„Воскресіння“
15, 16, 17 листопада — Ніч у Львові. У дворику 

Ратуші. 18.00.

Перший український театр 
для дітей та юнацтва
15 листопада — „Втеча з реальності“. 18.00.
16 листопада — „Втеча з реальності“. 20.00.
17 листопада — „О восьмій вечора на 

Ковчезі“. 12.00, 15.00.
18 листопада — „Лис Микита“. 16.00.
19 листопада — „Втеча з реальності“. 14.00.
20 листопада — „Втеча з реальності“. 15.00.

Будинок орґанної та 
камерної музики
16 листопада — Концерт вокальної лірики. 

Вокаліст — Ольга Сенюк. 17.00.
17 листопада — Концерт дитячих хорових 

колективів Львова. 15.00, концерт 
переможців фестивалю „Золота 
троянда“. 19.00.




