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А Ви вірите в кохання на барикадах?
Любов мандрує різними шляха-

ми, приходить у різний час . . . 
До когось посміхається з-за 
шкільної парти, хтось зустрі-
чає її в аудиторіях вишу або 
невдов зі на початку кар’єри, 
а комусь доводиться чекати 
справжнього почуття десяти-
літтями.

Але так поводиться не тільки Лю-
бов. Хіба інакше є з ненавистю, 
вірою, натхненням, хворобою 
чи смертю, врешті-решт? Все, 
що може докорінно змінити 
наше життя, перевернути його 
з ніг на голову чи навпаки, най-
частіше без нашої на те згоди, 
трапляється у найнесподівані-
ший час. Це потім, обдумавши, 
з відстані часу ми стараємося 
побудувати якісь причинно- 
наслідкові зв’язки для себе 
й довколишніх. І, може, навіть 
самі в ці теорії віримо.

Я думаю, що Любов творить 
якусь дивовижну логіку для 
всіх наших вчинків у цьому 
світі. Той, хто вміє любити 
по-справжньому, зазвичай, 
пам’ятає про милосердя 
і жертовність, знаходить силу 
для прощення і відвагу для 
боротьби. Адже Любов і нена-
висть, як складові добра та зла, 
існують у світі одночасно. Вій-
на між ними сьогодні не менш 
жорстока, ніж у часи Христа.

Любов може творити казку, без 
якої життя сіріє. Не випадково 
у фільмах про війну чи жор-
стоких бойовиках/трилерах 
часто присутня і любовна лінія. 
Часом, здається, надто очіку-
вано і трошки смішно виглядає 
перший поцілунок в остан-
ньому кадрі, від якого важко-
поранений „супермен“ майже 
воскресає. Водночас поцілунок 
у „Сплячій красуні“ нам сміш-
ним не здається. Може, тому, 
що самі виганяємо неймовірне 
зі свого серйозного дорослого 
життя? Тому казки летять собі… 
до Києва, на Майдан, щоб у са-
мому серці справжньої України 
повінчати сучасну українську 
красуню-активістку Юлю і во-
лонтера-медика Богдана.

Ми запитали в політехніків, чи 
може бути Любов на барикадах.

Анатолій Холоднюк, студент другого курсу Інституту 
інженерної механіки та транспорту:

„Жінки хай сидять удома!“
Я чув, що люди з різних міст знайомляться на київському 
Майдані, зустрічаються, навіть одружуються. Доволі скеп-
тично ставлюся до цих розповідей і до фільмів про любов 
у часі війни загалом. Може тому, що сам такого ще не від-
чував. Не маю дівчини, але мої друзі навіть на львівські про-
тести своїх коханих не брали. Я також не брав би. Революції — не для дівчат. 
Хай собі вдома сидять. А як є вже в Києві кілька відважних… Ну, то як чоловіки 
собі потім раду з ними вдома дадуть?!

Віталій Ільницький, студент першого курсу Інституту 
економіки і менеджменту:

„Спробуй там не закохатися!“
Більшість „майданних“ хлопців стоять на барикадах, а дівча-
та ходять і пропонують їм чай, харчі, медикаменти, теплий 
одяг, можуть провести в пункт обігріву. Вони дуже люб’язні 
та милі на Майдані. Спробуй не закохатися! Зі мною були 
колишні однокласниці. І вони всі знайшли собі хлопців або 

добрих друзів із Дніпропетровщини, Черкащини… Їхали додому такі веселі! 
Мені так не пощастило, на жаль. Зате тепер знаю, що не важливо, якою мовою 
розмовляєш, головне — в що віриш, за що борешся. І в боротьбі, і в любові 
не слова важливі, а вчинки. На барикадах звідкись береться дивний спокій, 
у якому хочеться когось любити.

Анастасія Вахнич, студентка четвертого курсу Інституту 
архітектури:

„На барикадах усе по-іншому“
У грудні я двічі була на Майдані в Києві. Познайомилася з ба-
гатьма людьми з різних регіонів України. Досі підтримую 
з ними контакти, спілкуємося телефоном та в інтернеті. 
Першого разу я працювала там із хлопцем і дівчиною, які 
тільки-но познайомилися. А коли приїхала вдруге, вони вже 
зустрічалися. На Майдані атмосфера дружня й весела. Там 

по-іншому розумієш багато речей. Навіть не чекала, що українські хлопці 
можуть бути такі відважні. Я познайомилася з хлопцем, який звільнився з ви-
сокооплачуваної роботи програміста заради того, щоб оселитися на Майдані. 
Захоплююся такими людьми.

Міркувала й опитувала Анна ГЕРИЧ

Юля Боднар, студентка першого курсу Інституту архітектури:

„Підтримка коханої людини надихає 
на подвиги“
Коли люди знаходять один одного і закохуються в склад-
них умовах революції чи війни, то їхні почуття, як ніколи, 
справжні. Любов на барикадах — не просто потреба емо-
ційного захисту та підтримки. Там можна зрозуміти якраз, 
якою насправді є людина. В екстремальних умовах люди не-
спроможні постійно прикидатися, а в буденному житті, щоб комусь сподо-
батися, ми намагаємося грати певну роль, самі собі її вигадавши. А ще мені 
пригадується твір Івана Багряного „Тигролови“, який дає розуміння того, що 
підтримка коханої людини — найбільша допомога для борця.
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NOTA BENE!

благодійність

Аукціон побачень допоможе дітям
Благодійний аукціон побачень „Подаруй любов дитині“ стартував 

4 лютого у Львівській політехніці. До 18 лютого кожен охочий 
може долучитися до студентської акції і допомогти досягти головної 
мети — зібрати кошти на допомогу дітям-сиротам. Аукціон проходить 
за підтримки колегії та профбюро студентів ІАРХ та ІТРЕ.

— Таку  акцію  я  організовую  не 
вперше. Її суть у тому, що дівчина 
чи хлопець надсилає своє фото з ко-
роткою інформацією про себе; ми 
виставляємо ці фотографії в альбомі 
нашої групи (діє вКонтакті). Упро-
довж  двох-трьох  тижнів  кожен, 

хто бажає піти на зустріч із кимсь із 
учасників аукціону, вказує суму, яку 
готовий за це заплатити, — розпо-
відає організатор та ініціатор акції 
четвертокурсниця Інституту дис-
танційного навчання  (прикладна 
лінгвістика) Юлія Яриш. — Перед 

святом Миколая проводили схожий 
аукціон, тоді вдалося „вторгувати“ 
майже 30 тис. грн. Ці гроші викорис-
тали для допомоги майже тисячі ді-
тей із малозабезпечених сімей. Після 
завершення цього аукціону планує-
мо допомогти одному з інтернатів 
Львівщини. Охочі  долучитися до 
благодійності можуть зробити вне-
ски (гроші, іграшки, одяг, книжки 
тощо) і не беручи участі в аукціоні.

Наталія ПАВЛИШИН

вручення дипломів

„Квіткові“ економісти, „родинні“ 
хіміки та „музичні“ юристи
Минулого тижня з рідними кафедрами, улюбленими викладачами 

та добрими університетськими друзями прощалися випускники 
трьох навчально-наукових інститутів Львівської політехніки: ІНЕМ, 
ІХХТ та ІНПП. Дипломи про вищу освіту вони отримали в урочистій 
атмосфері актової зали головного корпусу університету.

Традиції економістів
Дарувати своїм наставникам кві-
ти — цікава традиція випускників 
Інституту економіки та менеджмен-
ту. Можливо, яскравими кольора-
ми та ніжними ароматами молодь 
намагається подолати напруження 
від усвідомлення того, що миті вру-
чення дипломів — останні в житті 
студентському, а за дверима — до-
рослість. 7 лютого дипломи отри-

мали 178 магістрів денної форми 
навчання, 50 з них — з відзнакою.
— Я знайшла в Політехніці нових 

друзів, а завдяки наставникам не тіль-
ки здобула знання, а й сформувалася 
як особистість. По-особливому для 
мене звучали сьогодні побажання від 
викладачів і колег. Також хочу щиро 
побажати всім  їм добра: науковому 
колективу —  старанних  студентів, 
а одногрупникам — достатку і ціка-
вої роботи, — зазначила випускниця 
кафедри менеджменту організацій, 
володарка диплома з відзнакою Рус-
лана Забитівська.
На завершення урочистості свої 

побажання випускникам висловив 
директор інституту професор Олег 
Кузьмін.

Встигати все
Дванадцять магістрів спеціальності 
„Хімічні технології харчових доба-
вок і косметичних засобів“ 7 лютого 
проводжала в доросле життя кафе-
дра органічної хімії  ІХХТ. З них 
половина отримала дипломи з від-
знакою, а п’ятеро вирішили продо-
вжити наукову кар’єру. Четверо вже 
вступили до аспірантури та розпо-

чали роботу над кандидатською ди-
сертацією.
— Я хочу всім вам побажати зна-

йти гарне місце праці, а тим, хто ще 
не  одружився  (і  я  вважаю,  зробив 
велику помилку), — відгуляти ве-
сілля, мати щасливу сім’ю і здорових 
дітей, — сказав директор професор 
Йосип Ятчишин.
Випускникам, яких за насиченіс-

тю і складністю навчальної програ-
ми вважають елітою в Інституті хі-
мії та хімічних технологій, вручали 
дипломи директор ІХХТ та керівник 
кафедри професор Станіслав Воро-
нов. Останній під час свого виступу 
нагадав про кращих науковців-ви-
пускників ІХХТ та кафедри органіч-
ної хімії зокрема.
Від імені винуватців свята колег 

та наставників зі сльозами на очах 
привітала  староста  групи  Ореста 

Закінчення на 4 с. m

ІНЕМ

ІНПП



ч. 5 [2845]
13 — 19 лютого 20144

| С
ві

тл
ин

а 
Ан

ни
 Ге

ри
ч

СТУДІЇ

студентська наука

Співпраця задля мобільності
З ініціативи очільниці СНО „Ex professo“ при кафедрі адміністративного 

та фінансового менеджменту Інституту післядипломної освіти Львівської 
політехніки Марти Кушлик вдалося налагодити партнерські відносини з СНО 
„BOSS“ (Biznes Od Studenckiej Strony) Університету інформаційних технологій 
та менеджменту в м. Жешуві (Польща).

Проект співпраці розробля-
ли від початку створення 
„Ex professo“. Зараз спіль-
но  з  керівництвом  СНО 
„BOSS“, а саме з працівни-

ками інвестиційного фонду 
InnoFund, беремо активну 
участь у конкурсі програ-
ми Європейського Союзу 
„ERASMUS+“ для отримання 

грантових коштів на розви-
ток організації й активізації 
мобільності студентів. Роз-
робляємо спільний проект 
на тему „Студентська мо-
більність як інтеграційний 
чинник для пізнання інно-
вацій у бізнес-діяльності“. 
Проект проходитиме екс-
пертну  оцінку  впродовж 
двох місяців, після чого спо-
діваємося отримати грант 
для здійснення програми 
обміну студентів.
В  реалізації  проекту 

задіяні всі члени СНО „Ex 
professo“,  котрі  активно 
беруть участь для його вті-
лення в життя. Він містить 
кілька тематичних блоків: 
доцільність проекту, еко-
номічну обґрунтованість, 
програми формальних та 

неформальних зустрічей, 
навчальні процеси за до-
помогою бізнес-симуляції 
та інше.
Крім  цього,  ведуться 

переговори з Інститутом 
економіки  в  Польщі  як 
майбутнім  стратегічним 
партнером нашої органі-
зації  з  метою  реалізації 
спільних проектів.
Проект  від  польської 

сторони дасть можливість 
учасникам нашого науко-
вого об’єднання проводи-
ти дослідження в сучасній 
фінансовій лабораторії, за 
допомогою бізнес-симуля-
торів, а також інвестицій на 
віртуальному  фондовому 
ринку. Другий етап перед-
бачає навчання польських 
студентів у Політехніці.
Запрошую всіх охочих 

до майбутньої співпраці.

Ігор ВАСЮНИК, 
координатор діяльності 

СНО „Ex professo“

Ріпак.  Найкращі  побажання 
вчорашнім студентам вислови-
ли майже всі викладачі кафедри, 
а насамкінець директор інсти-
туту ще раз повернувся до теми 
щасливого родинного життя.

Служити лише людям
А у п’ятницю свято було і в Ін-
ституту права  та  психології. 
Із випуском привітали 69 ма-
гістрів спеціальності „Правознав-
ство“, 19 з них мають дипломи з від-
знакою. Проректор Володимир Пав-
лиш, згадавши відомий поетичний 
рядок Ліни Костенко про „кожен 
фініш“, що „по суті, старт“, заува-
жив: випускники залишають виш, 
а водночас починають професійний 

шлях. Побажав, аби на ньому моло-
ді фахівці не переставали вчитися, 
розвиватися — це запорука профе-
сійного і кар’єрного успіху. А дирек-
тор ІНПП Володимир Ортинський 
наголосив:
— Сьогодні  ви  повинні  чітко 

визначитися,  кому  служити,  як 

працювати, як застосовувати 
отримані вміння і знання, як 
розвивати їх у практичній ро-
боті. Якщо ви щось недовчи-
ли, обов’язково здобудете це 
в процесі. Але повинні чітко 
знати,  що  маєте  спрямову-
вати  свою  працю  на  благо 
людей, українського народу. 
Бажаю вам ніколи не служити 
жодному ідолу, чиновнику чи 
вождю — лише людям.
Ігор  Коваль  і  Оксана Ма-

лярчук подякували викладачам 
від імені випускників. Крім Держав-
ного гімну й студентського „Гаудеа-
муса“, звучали також пісенні вітан-
ня від „Львівських музик“ і спільне 
„Многая літа“.

Анна ГЕРИЧ,  
Ірина ШУТКА

m Закінчення. Початок на 3 с.

вручення дипломів

„Квіткові“ економісти, „родинні“  
хіміки та „музичні“ юристи

ІХХТ
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ділюся досвідом

Кар’єра в IT разом із GlobalLogic

У рамках стажування в  
IT-компанії GlobalLogic 

я, магістрантка кафедри 
зовнішньоекономічної та 
митної діяльності, виріши-
ла прочитати ознайомчу 
лекцію про перспек-
тиви кар’єри у сфе-
рі інформаційних 
технологій.

5 лютого у приміщен-
ні Науково-технічної 
бібліотеки Львівської 
політехніки слухача-
ми  моєї  лекції  стали 
школярі випускних кла-
сів Львівської академіч-
ної гімназії. Ми поспіл-
кувалися з гімназистами про плани 
на майбутнє, адже кожен із них за-
раз стоїть перед вибором майбутньої 
професії, а дехто вже навіть впевнено 
стверджує, що цікавиться саме про-
грамуванням.
Стосовно  розвитку  в  цій  сфері 

я постаралась виокремити для учнів 
деякі основні переваги, про які роз-
кажу  докладніше.  Отже,  першим  і, 
на мою думку, найбільшим плюсом 
професії є те, що попит на кваліфі-
кованих програмістів сьогодні є дуже 
високий.  Навіть  успішні  студенти 
3 – 5 курсів з легкістю знаходять собі 
хороше місце праці. Зокрема, у львів-
ський офіс компанії GlobalLogic кож-
ного третього дня наймають одного 
молодого  спеціаліста,  часто  навіть 
без досвіду роботи. А експерти впев-
нено  стверджують,  що  IT-фахівці 
є  найперспективнішою  професією 
наступного десятиліття.

Рівень заробітної плати теж 
не може не тішити майбутніх 
девелоперів.  Через  високий 
попит на кваліфікованих IT-
спе ціалістів  їхня  вартість 
висока.  В  Україні  середня 
зарплата у галузі становить 
близько 15 тис. грн. за мі-
сяць.
Далі про умови праці. Ні 

для кого не секрет, що на 
них компанії намагаються 
не економити, адже безко-
штовні курси англійської 
чи  йоги,  затишні  кухні 
та комп’ютерні пристав-
ки  в  холі  часто  стають 

додатковою  мотивацією. 
І,  звичайно,  допомагають 

перемкнутись із монотонної роботи 
на приємне та творче заняття. З та-
кою метою на даху київського офісу 
GlobalLogic організували лаунж-зону, 
зі шезлонгами та навіть літнім кіноте-
атром!
Також  актуальною  для  студентів 

перевагою  стає  те,  що  поєднувати 
роботу  і  навчання  насправді  реаль-
но, і більшість компаній, в числі яких 
GlobalLogic, лояльно до цього став-
ляться. За необхідності, студент змо-
же відлучитися для здачі лабораторної 
чи на модуль, все залежатиме тільки 
від самоорганізації. У нас, наприклад, 
працює багато студентів, які вміло все 
встигають,  основне —  це  бажання, 
в чому гімназисти зі мною погодилися.
По  завершенні  моєї  розповіді  ми 

провели міні флеш-моб, пофотографу-
валися, скуштували солодкі сюрпризи 
від GlobalLogic та обмінялися контак-
тами.  Було  приємно  поспілкуватися 

з юними  абітурієнтами, 
котрі  слухали  з  цікавіс-
тю, і кожен виніс для себе 
щось корисне. Тому хочу 
побажати  гімназистам 
успіху в дальшому розви-
тку та  кар’єрі,  впевнено 
рухатися  до  своєї  мети 
та не боятися труднощів. 
Якщо вони виберуть сфе-
ру IT – GlobalLogic радо 
запрошує в нашу команду!

Дана ЛЕВКО, 
студентка групи  

МЗДм-11 Інституту  
економіки і менеджменту

коротко
Розпочав роботу новий 

освітній сайт корпорації 
Google, який стане в нагоді 
школярам, студентам, ви-
кладачам і адміністраторам. 
У розділах зібрано проекти, 
програми та стажування для 
кожної із цільових груп, де 
можна записатися на курси 
й отримати стипендію. Крім 
цього, на сайті розповіда-
ють про всі освітні рішеннях 
Google — від комп’ютерів 
Chromebook до сервісів для 
створення веб-застосунків.

Вийшов черговий посіб-
ник з української мови як 
іноземної „КРОК-2“. Його 
автор — Олеся Палінська, 
старший науковий співробіт-
ник МІОК. Посібник надру-
кували завдяки Анні Кісіль, 
українці, що живе і працює 
понад 20 років у Канаді, вона 
є головою комісії з питань 
культури при Світовому 
Конгресі Українців. Курс 
розділено на 10 модулів за 
тематичним принципом.

У львівській Академії сухо-
путних військ ім. гетьмана 
Петра Сагайдачного розпо-
чалась підготовка фахівців 
для органів військового 
управління. Про це повідо-
мляє прес-служба академії. 
Перші 14 слухачів курсів 
підвищення кваліфікації 
районних військових коміса-
рів упродовж місяця підви-
щуватимуть свої теоретичні 
знання та практичні навички 
у виконанні обов’язків за 
своїми посадами. 

Новим генеральним дирек-
тором Microsoft став екс-
керівник бізнес-підрозділу 
і „хмарних“ сервісів компа-
нії індієць Сатья Наделла, 
який замінив на цій посаді 
Стіва Балмера. 46-річний 
Наделла пропрацював у ком-
панії 22 роки. За словами 
Наделли, така компанія як 
Microsoft цінує не традиції, 
а інновації. Він додав, що 
перед корпорацією стоять 
великі перспективи, однак 
щоб досягти їх, необхідно 
„рухатися швидше“ і „про-
довжувати змінюватися“.

За матеріалами інформагенцій
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формула успіху

Пошук мотивації і перший крок (за яким неодмінно будуть наступні) — обов’язкова умова 
досягнення результату чи не в кожній справі, а чітка постановка цілі — це 90 % успіху. 

У дієвості цих правил переконаний магістрант ІТРЕ Павло Гуськов, стипендіат „Златобанку“, 
капітан команди-переможця конкурсу „Професіонали майбутнього“ (2013), кандидат на 
Президентську стипендію

„Ідеї науковців формують майбутнє“
Серед професіоналів
— Сфера, яку я обрав (напрям „Те-
лекомунікації“, спеціальність „Ін-
формаційні мережі  зв’язку“), — 
дуже актуальна. За останні 30 ро-
ків відбувся глобальний розвиток 
інформаційних технологій, якого 
ми не могли уявити. Наші бать-
ки навіть не мріяли про прямий 
зв’язок через усю планету за лі-
чені секунди. Розвиток техноло-
гій  триває,  важливим  нині  є  як 
захист, так і передача даних. За-
вдяки  фундаментальній  підго-
товці, потужній наукометричній 
базі, розробкам наші науковці „на 
піку“. Наприклад, наша кафедра 
(телекомунікацій)  співпрацює 
з різними іноземними партнера-
ми, навіть з Південної Кореї, що 
має ліпші можливості, фінансові 
переваги для практичної реаліза-
ції проектів, — розповідає Павло 
Гуськов.
Сам  студент —  серед  тих,  хто 

працює на позитивний імідж своєї 
кафедри:
— Минулий рік був для нас, сту-

дентів, досить успішний. Своєрід-
ний хет-трик: перше командне місце 
на олімпіаді зі спеціальності, пере-
мога (вперше для Політехніки) на 
конкурсі МТС „Професіонали май-
бутнього“, практично весь п’єдестал 
на Всеукраїнському конкурсі науко-
вих проектів в Одесі. Сподіваємось, 
будемо підвищувати рівень.
На  конкурсі  „Професіонали 

майбутнього“ політехніки  запро-
понували власне бачення можли-
востей  впровадження  в  Україні 
новітньої LTE-технології, що до-
зволить перейти на  якісно новий 
рівень послуг та сервісів для корис-
тувачів мобільних пристроїв. Пере-
мога хлопців потішила, Павлові ж 
як капітану команди найцікавішим 
видалось спілкування із фахівцями-
журі, які безпосередньо і не один 
рік працюють у галузі. Це стиму-
лює до розвитку. Ще студента „на-

дихають“ поточні успіхи (власні, 
як і колег), відповідна літерату-
ра, а часом і негатив (який про-
сто хочеться усунути). Політех-
нік вважає, що пошук мотивації 
і визначення конкретних цілей 
є для молодої людини дуже 
важливою,  хоч  і  не-
простою справою.

Для розуму
На  третьому 
курсі  Павло 
долучився до 
наукової  ро-
боти.  То,  каже, 
було „смішне“, зате нині в його ак-
тиві — десяток наукових публіка-
цій у співавторстві, участь у кон-
ференціях; зараз на черзі велика 
міжнародна зустріч TCSET – 2014. 
Науковому росту сприяє дружня 
атмосфера  на  кафедрі.  У  науці 
допомагають  завідувач кафедри 
професор Михайло Миколайович 
Климаш і доцент Богдан Михайло-
вич Стрихалюк. Загалом, спостеріг 
Павло: кожен студент має можли-
вість розвиватися, набувати вмінь, 
а ось „чи скористається — то вже 
інша справа“.
Магістрант  ІТРЕ  планує  йти 

в  аспірантуру.  Наука  приваблює 
тим, що „не обмежує вузькими рам-
ками, дозволяє придумувати щось 
своє, так чи інакше втілювати це — 
на папері, в моделі чи проекті. Зви-
чайно, практика теж важлива, але 
саме ідеї науковців формують те, 
що чекатиме нас у найближчі деся-
тиліття…“. Все ж наперед студент 
не загадує, бо певен: можна одно-
часно  якісно  займатися  кількома 
справами,  потрібні  лише  вміння 
і грамотний розподіл часу (склас-
ти список справ; економити, ска-
жімо, менше сидіти в інтернеті…). 
Ця теорія перевірена — і діє: зараз 
хлопець успішно поєднує навчання 
і науку з викладанням спортивних 
бальних танців.

Для тіла і душі
— Не можна  весь  день 
сидіти в офісі і працюва-
ти з паперами — потрібна 

розрядка. Хтось на 
байках  катаєть-
ся, а в мене це — 
танці. Переваг 
можу  назвати 
багато, особли-
во для офісних 
працівників. 
Проте  тан-
ці  —  це  не 
просто  певне 
фізичне наван-

таження, але окрема наука, зокрема 
про зв’язок у парі: у танці важливо 
відчувати партнера, вміти передати 
йому власну думку. Тобто танець, 
окрім всього іншого, ще й формує 
особистість, — пояснює Павло.
Він уже п’ять років вчить танцю-

вального мистецтва інших, є спів-
засновником  клубу  спортивного 
танцю Royal Dance. Працює і з ді-
тьми, і з дорослими. Запевняє, що 
навчити танцювати можна кожного, 
навіть того, хто раніше мав справу 
хіба з полькою на весіллі:
— Для початку треба привести 

людину до зали: перший крок дуже 
важливий. Далі — і це, на мою дум-
ку, 95    успіху — бажання, а талант 
розкриється згодом (часто його од-
ного не досить, особливо якщо бра-
кує самокритики і самовіддачі). Вік 
не має  значення. Пригадую пару, 
в якій партнерам було близько 70-
ти… Тренер  повинен  до  кожного 
знайти підхід: комусь пояснити те-
орію, комусь сказати „роби, як я“. 
І за півроку це вже певний рівень: 
людина  відчуває  себе  на  ногах, 
в просторі, розуміє, як володіти ті-
лом, відрізняє танець від звичайних 
рухів і простого тримання за руки. 
Важливо глибше збагнути суть тан-
цю, те, навіщо це тобі, що дає.

Ірина ШУТКА



ч. 5 [2845]
13 — 19 лютого 2014 7СТУДІЇ

нове у навчанні

Електротехнічні 
дисципліни стануть 
доступніші
Лабораторний практикум є однією з важливих складових навчального про-

цесу. Оскільки практична реалізація фізичних експериментів пов’язана зі 
значними затратами ресурсів, завідувач кафедри теоретичної та загальної елек-
тротехніки Інституту енергетики та систем керування професор Петро Стахів 
разом із однодумцями вирішили удосконалити цей процес.

— Затрати на підготовку 
одного спеціаліста в га-
лузі техніки і технології 
дуже великі. Нині ж, коли 
щороку  фінансування 
освіти  зменшується, ми 
не можемо собі дозволи-
ти модернізувати існую-
чі лабораторії, хоч вони 
вже  практично  відпра-
цювали свій ресурс. Тоді 
як за допомогою сучасних 
комп’ютерних технологій 
можна змінити чи допо-
внити імітаційним моде-
люванням ряд етапів на-
турного  експерименту. 
Тому ідея створити й ор-
ганізувати лабораторний 
практикум із використан-
ням дослідницького об-
ладнання захопила мене 
вже давно, адже це допо-
могло б студентам глибше 
засвоїти базові поняття 
та фізичні  закони  елек-
тротехніки. Крім цього, 
пропонований підхід до 
лабораторного практику-
му дозволить розв’язати 
ще й  інші  завдання: на-
буття практичних нави-
ків  самостійної  роботи 
з  технічним  обладнан-
ням, вміння порівнювати 
результати математично-
го та фізичного експери-
ментів тощо. До того ж, 
кафедра матиме ще й на-
уково-методичну перева-
гу у підготовці студентів. 
Маю надію, що вже через 
місяць-два наші студенти 
зможуть працювати в но-
вій  комп’ютеризованій 
лабораторії, де кожне ро-
боче місце буде обладнане 
комп’ютером, універсаль-

ним USB осцилографом та 
фізичними макетами до-
сліджуваних об’єктів. За 
допомогою комп’ютерів 
вони зможуть реалізува-
ти віртуальні лабораторні 
роботи в інструменталь-
ному середовищі приклад-
них програм для моделю-
вання електротехнічних 
пристроїв і водночас ре-
алізувати  вимірювання 
шляхом  взаємодії  через 
програмний  інтерфейс 
універсального USB осци-
лографа. Свої віртуальні 
лабораторні роботи змо-
жуть  виконувати  за  до-
помогою універсальних, 
спеціалізованих предмет-
но-орієнтованих пакетів 
програм та на основі Java-
аплетів, — говорить Пе-
тро Григорович.

— Петре  Григоровичу,  у 
чому полягає новизна Вашої 
пропозиції?
— Особливості запропо-
нованого лабораторного 
практикуму  з  електро-
технічних дисциплін по-
лягають у тому, що дають 
можливість суттєво роз-
ширити  його  функції. 
Серед нових підходів до 
організації лабораторно-
го  практикуму —  впро-
вадження комп’ютерних 
моделюючих систем, які 
дозволяють  студентам 
створювати  віртуальні 
лабораторні роботи. А це 
зацікавлює студентів: їм 
хочеться працювати з та-
кими комп’ютерними тех-
нологіями, які змушують 
думку рухатися творчо. На 

часі — розумне поєднання 
в лабораторному практи-
кумі натурного та вірту-
ального експериментів.

— Що це означає?
— Як  відомо,  фізичний 
експеримент  є  складо-
вою стратегії підготовки 
майбутнього інженера чи 
наукового  працівника, 
що має на меті навчити 
їх  ставити  і  проводити 
інженерні  натурні  екс-
перименти. Віртуальний 
лабораторний практикум 
спонукає  студента  вза-
ємодіяти  з  віртуальним 
лабораторним обладнан-
ням на основі імітаційних 
моделей  досліджуваних 
фізичних процесів. Інтер-
активну взаємодію з до-
сліджуваними об’єктами 
забезпечує  програмний 
інтерфейс. Віртуальні ла-
бораторні роботи з різних 
причин (складність тех-
нічної реалізації експери-
менту, фінансові витрати 
на його постановку тощо) 
можна проводити як са-
мостійно, без зв’язку з фі-
зичним експериментом, 
або ж використовуючи їх 
результати для підготовки 
фізичного експерименту 
з реальними електрични-
ми схемами та можливіс-
тю оптимального підбору 
їх параметрів. А от який із 
цих експериментів вико-
нувати першим, залежить 
від навчальної мети, яку 
визначає викладач, і тут 
важливу роль відігравати-
ме науково-методичний 
досвід викладача.

— Як практично вигляда-
тиме робота у віртуальній 
лабораторії?
— За нашими  задумами, 
саме виконання віртуаль-
ної лабораторної роботи 
має  стати  тренувальним 
етапом до експерименту, 
під час якого студент на-
вчиться  складати  схему, 
вибирати  вимірювальні 
прилади,  встановлюва-
ти вид струму та діапазон 
вимірювань, аналізувати 
отримані результати. Далі 
він має працювати над фі-
зичним  експериментом, 
до якого вже буде належ-
но  підготовлений.  Хоча 
тут трапляються винятки. 
Скажімо, дослідити склад-
ні електричні чи магнітні 
кола, коли їх технічна ре-
алізація  за  певних  при-
чин є неможлива, студент 
зможе тільки у віртуальній 
лабораторній роботі. Вико-
нання лабораторних робіт 
у новій лабораторії дозво-
лить глибше засвоїти базові 
поняття й фізичні закони 
електротехніки. Крім цьо-
го, віртуальний експери-
мент можна використову-
вати для індивідуалізації 
завдань шляхом вибору па-
раметрів схеми для кожно-
го студента. Це дозволить 
докладніше дослідити схе-
му за темою лабораторної 
роботи. На існуючих у нас 
стендах з фіксованими ма-
кетами лабораторних робіт 
ми не можемо отримати та-
кого результату.

Спілкувалася  
Катерина ГРЕЧИН
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євромайдан

Доля всієї Європи  
сьогодні вирішується на Майдані

Незважаючи на морози, сніги, 
відлиги, вітри і сподівання 

влади, що Майдан „розсмок-
четься“, що люди втомляться  
і збайдужіють, він стоїть 
і ні на крок не відступає.

За даними соціологічних 
досліджень
Фонд „Демократичні ініціативи“ та 
Київський міжнародний інститут со-
ціології провели соціологічне до-
слідження „портрета Майдану“, яке 
показало, що на Майдані переважає 
чоловіче населення (88   ), серед-
ній вік — 37 років, 43    мають вищу 
освіту.
Як  повідомив  аналітик  фонду 

Олексій Сидорчук, „на Майдані-січі 
переважають приїжджі, це 88 відсо-
тків; киян, відповідно, лише 12 від-
сотків.  Дещо  збільшилась  (порів-
няно з груднем) кількість тих, хто 
приїхав із Західної України, їх на-
разі 55   . 24    — з центру і 21    май-
данівців — з півдня і сходу країни“.
За його словами, на Майдані до-

далося спеціалістів із вищою осві-
тою, підприємців і робітників, на-
томість поменшало студентів і пен-
сіонерів. Отож, міф про галичан, які 
роблять  революцію,  не  витримує 
жодної критики.

Інструмент свободи
Мабуть, марно пояснювати прихиль-
никам влади та силовикам, що Май-
дан — це освічені громадяни зі знан-
ням мов, які залишили роботу задля 
демократичного майбутнього своєї 
держави. Вони регулярно влаштову-
ють толоки в усіх будівлях, де роз-
міщені штаби та медпункти, а також 
на Майдані Незалежності. Зокрема, 
в суботу відбулося чергове прибиран-
ня перед традиційним недільним На-
родним вічем (ювілейним, десятим). 
І символом Майданів уже стало фор-
тепіано — довкола нього збираються 
і під його акомпанемент співають не 
тільки в Києві, синьо-жовте піаніно 
встановили також на Майдані в Ужго-
роді, у Львові (біля ОДА), Харкові, 
Херсоні, Луганську. Музичні інстру-
менти будуть у всіх великих містах 
України в межах загальноукраїнської 
акції „Піаніно по всій Україні“.

По той бік барикад
Владна партія вдало зомбує своїх 
прихильників і силовиків, на яких 
тримається. І ті легко вірять, що ви-
бухівка, яка позбавила 20-річного 
хлопця лівої кисті та трьох пальців на 
правій, а 15-річного — ока, а може, 
й зору (обидва зі Львівщини), — не 

підкинута під виглядом 
ліків, а виготовлена са-
мими „екстремістами“, 
мовляв,  ці  хлопці — 
„жертви виробництва“. 
Хоча вже у вихідні в ра-
йоні Майдану Незалеж-
ності в Києві виявлено 
приміщення,  в  якому 
зберігалася інформація 
про активістів Майда-
ну і де могли готувати 
вибухівку,  підкинуту 
в Будинок профспілок.
Так само легко вірять 

нардепу-регіоналу, ко-
трий  розповідає:  якби 
влада  хотіла  викрасти 
активіста  Автомайда-
ну  Дмитра  Булатова, 
його б не знайшли, бо ж 
є  повно  лісів,  канав… 

Сприймають на віру розповіді про 
грим, який нібито імітує синці і по-
різи. Як можна „зімітувати“ відрізану 
частину вуха, невідомо.
Охоче  кивають  головою,  коли 

„перевихований“ солдатик говорить 
на камеру прес-служби МВС, що вони 
з хлопцями сміялися, коли його мама 
розповідала про звірячі умови, в яких 
стоять хлопчаки „по той бік барикад“.

Українців почув увесь світ
Величезну підтримку Майдану демон-
струють українці в усьому світі. Укра-
їнська діаспора — одна з найчисель-
ніших у багатьох країнах — впливає 
на очільників держав, у яких мешкає, 
аби ті не могли ігнорувати долю Укра-
їни, а також „зустрічає“ українські де-
легації за кордоном. Зокрема, США 
скасували візи для деяких посадовців. 
Українці Вашингтона зустріли Клює-
ва та Бондаренко акцією протесту на 
вході в Посольство України в США, 
куди українська делегація прибула на 
вечірнє прийняття. Активісти трима-
ли фото загиблих протестувальників, 
побитих журналістів, а також симво-
лічно лежали на тротуарі, вкрившись 
українськими прапорами.
В  Європі  починають  застосо-

вувати  санкції  проти  окремих  ді-
ячів.  Зокрема,  минулого  четверга 
Європейський  парламент  схвалив 
резолюцію щодо ситуації в Україні, 
в якій закликав країни-члени ЄС до 
підготовки  персональних  санкцій 
проти українських чиновників, за-
конодавців,  олігархів,  причетних 
до розгону Майдану і смертей акти-
вістів. Під час обговорення проекту 
резолюції прозвучала жорстка кри-
тика на адресу української влади.
Виступаючи в неділю на Майдані, 

французький політичний журналіст 
Бернар Леві сказав: „Доля всієї Євро-
пи сьогодні вирішується на Майдані“.

Спроби парламентські 
і тиск громади
Тим часом парламентський спосіб 
виходу з кризи наразі не діє. Засідан-
ня Верховної Ради минулого тижня 
завершилося безрезультатно: полі-
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культура слова

Як парость виноградної лози, 
плекайте мову
Продовжуємо допомагати на-

шим читачам удосконалити 
своє усне і письмове мовлення 
(попередні випуски див. у числах 
8, 12, 24, 34, 40 за минулий рік). 
Сьогодні знову скористаємося 
порадами відомого мово знавця 
доктора філологічних наук 
Олександра Пономарева.

•Яка відмінність між словами нема 
й немає?
На  підставі  словників  можна 

зробити висновок, що ці присудкові 
слова цілком взаємозамінні, тотож-
ні. Хіба що у швидшому темпі мов-
лення вживаємо нема, у повільнішо-
му — немає. Порівняймо: „Де нема 
святої волі, не буде там добра ніко-
ли“ (Тарас Шевченко), „Немає там 
ні горя, ні зітхання“ (Леся Українка). 
В офіційному мовленні частіше ви-
користовують немає. Конструкціями 
з нема, немає не потрібно зловживати. 
Там, де росіяни кажуть: „У меня нет 
времени (нет желания, нет настрое-
ния)“, ми кажемо: „Я не маю часу (не 
маю бажання, не маю настрою)“.

•Як правильно відмінювати топо-
німи Яремче, Мукачеве?
Нормативні словники рекомен-

дують у родовому відмінку Яремчого, 
Мукачевого. Але в розмовному мов-
ленні  поширені  й  форми  Яремча, 
Мукачева.

•Як правильно іменувати місто  
Сєверодонецьк?

Це  неоковирний  витвір  без-
грамотних  місцевих  чиновників. 
Оскільки  місто  розташоване  над 
річкою Сіверський Донець, то воно 
й має називатися Сіверськодонецьк. 
Такий  варіант  назви  зафіксовано 
в першому виданні Української ен-
циклопедії, том 13, ст. 153, а також 
в останніх виданнях Українського 
орфографічного словника. Отже — 
Сіверськодонецьк.

•Чи доцільно вживати в україн-
ській мові терміни степінь (мате-
матичний), вітка (залізничний тер-
мін) тощо?
Щодо терміну степінь, то з погля-

ду лексичних норм сучасної україн-
ської літературної мови він вида-
ється застарілим, діалектизмом. Бо 
слова  степінь  сучасні  словники не 
фіксують, а подають лише як мате-
матичний термін. Отже, варто за-
мінити на ступінь.
Те саме потрібно зробити з дво-

кореневими утвореннями зі склад-
ником  много-  :  многогранник,  мно-
гочлен,  многокутник,  що  відгонять 
суржиком. Тим більше, що сучасні 
словники дають і варіанти багато-
гранний, багатогранник, багатокутний, 
багатокутник, багаточлен тощо.
Слово вітка, віта, частіше в множи-

ні — віти, наявне в усіх словниках, але 
воно має поетичне забарвлення. На-
приклад: „Прихилила вишня вітоньку 
низенько“  (Агатангел  Кримський); 
„Але якось вночі підійди і торкни мої 
віти. Я тобі засвічусь, як нікому іще не 

світивсь“ (Борис Олійник). Тож у тер-
мінологічному значенні його теж вар-
то замінити лексемою гілка.

•Як правильно українською мо-
вою: азбучна істина чи азбукова іс-
тина?
Оскільки для називання сукупності 

розташованих у певному порядку лі-
тер якогось письма українська мова має 
аж три синоніми — алфавіт (з грець-
кої), азбука  (зі старослов’янської) та 
власне українське абетка — то краще 
вживати абеткові істини, тобто загаль-
новідомі істини.

•Чи правильно вживати дієслово 
давайте у таких випадках: давай-
те танцювати, давайте працювати 
й таке інше. Чи завжди можна за-
мінити його словом нумо, чи краще 
взагалі обходитися без нього?
Вигук нумо вживаний як спонукан-

ня, заохочення до дії. Наприклад: „Та 
годі вам клопотатися, нумо вечеряти“ 
(Марко Вовчок). Слово давайте в спо-
нукальних дієслівних конструкціях 
є непотрібною калькою з російської 
мови, бо в українській мові дієслова 
в наказовому способі мають форму не 
тільки другої, а й першої особи мно-
жини. Не лише йдіть, беріть, живіть, 
а й ідімо, берімо, живімо. Тож замість 
двослівних конструкцій давайте тан-
цювати, давайте працювати тощо по-
трібно вживати однослівних: танцюй-
мо, працюймо, живімо, вірмо, співаймо.

Рубрику веде Ярослава ВЕЛИЧКО

тики не змогли домовитися про те, як 
саме врегулювати ситуацію. Без змі-
ни Конституції ні нова персона Пре-
зидента, ні новий Уряд, ні парламент 
не дадуть результату. Відтак трива-
ють консультації. Робочі групи, в які 
входять опозиційні політики, юрис-
ти, громадські діячі, напрацьовують 
варіанти змін до Конституції.
Під час недільного віча один із лі-

дерів опозиції Олег Тягнибок закли-
кав протестувальників іти під Верхо-
вну Раду у день, коли парламент за-
сідатиме, щоб вимагати повернення 
до Конституції 2004 року, тобто до 

парламентсько-президентської рес-
публіки.
Тим часом протестанти запису-

ються  в Самооборону  і  готуються 
продовжувати боротьбу.
„Ми  бачимо  потребу, щоб  наші 

лави  виросли  з  10 – 15  тисяч  до 
30 – 40 тисяч, які могли би приїхати 
в  Київ  і  дієво  протидіяти  режиму. 
Тому в найближчі дні наші сотники, 
командири самооборони їдуть у регі-
они, щоб скоординувати дії всіх під-
розділів і сотень самооборони, які вже 
створені. А там, де ще не створені, 
створити. Ми виходимо за барикади, 

бо Майдан — це вся Україна“, — роз-
повів Андрій Парубій.
А в соцмережі „Вконтакті“ створе-

но групу „Лист на Схід“. „У вас немає 
змоги поїхати в Київ, але ви б хотіли 
допомогти Україні об’єднатися зара-
ди спільної перемоги проти банди? 
Напишіть листа на Схід, так ми ро-
бимо крок на шляху порозуміння! Це 
всього кілька слів доброти і підтрим-
ки — це неважко, але важливо! При-
єднуйтеся! vk.com/club66023890“ — за-
кликає спільнота „Євромайдан“.

Тетяна ПАСОВИЧ
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поза навчанням

Центр студентського  
капеланства — острівець  
духовного життя
Упродовж багатьох років Релігійна місія „Центр студентського капелан-

ства“ Львівської Архиєпархії (ЦСК), діяльність якого спрямована на 
молодь львівських вишів, активно діє при Львівській політехніці. Порівня-
но недавно цей своєрідний острівець духовного життя молоді очолив отець 
Юрій Остап’юк. Про нові плани, цікаві ідеї та новаторства в діяльності  
священик розповів для наших читачів.

— Головна мета роботи — духовний 
провід та діалог із молоддю. Духо-
венство разом зі студентами впро-
довж усього року. Окрім традицій-
них заходів, ми проведемо багато 
нових. Завжди на початку навчаль-
ного року всіх студентів Львова за-
прошують до спільної молитви та 
благословення. Цьогоріч усе дійство 
відбулося в гарнізонному храмі Пе-
тра  і Павла (раніше літургію від-
правляли в інших храмах, зокрема 
у церкві Святого Юра). Також про-
водимо зустрічі-знайомства з пер-
шокурсниками, восени організову-
ємо щотижневі екскурсії Львовом 
(обираємо місця, з якими пов’язано 
багато цікавих історій). Зима теж 
досить насичена — це святкуван-
ня вечорниць на Андрія, Миколая, 
вертепи. Стараємося організовува-
ти свято для особливих людей, яких, 
можливо, не так часто відвідують, 
наприклад, минулого року на Мико-

лая готували подарунки для тих, хто 
проживає у будинку літніх людей. 
Такі відвідини пройшли дуже добре, 
адже студенти побачили дещо іншу 
реальність,  і це  їх спонукнуло до 
роздумів. Зокрема, студентка з По-
літехніки Галина Ковальчук сказала 
дуже добру фразу-висновок: „Треба 
своїх дітей виховувати так, щоб вони 
потім подбали про нас“. Тож намага-
тимемося якомога частіше організо-
вувати для студентів схожі заходи.
У  структурі  ЦСК  діє  Студент-

ська спільнота „САД“ (Студентське 
академічне душпастирство). В цій 
спільноті  є різні відділи,  а цього-
річ плануємо ще більше розширити 
коло діяльності. Передовсім керу-
ємося тим, що студенти дуже бага-
тогранні, енергійні і мають чимало 
зацікавлень. Тому, крім молитовно-
го, духовного проводу, ми повинні 
створювати умови для розвитку всіх 
інших напрямів життя: спортивно-

го,  місійного,  соціального  тощо. 
Тому вирішили утворити відділи, за 
кожен із яких відповідатиме молодь 
Студентської ради. Не один рік діє 
молитовний (духовний) відділ (за-
ймається  організацією  молитов, 
прощ, нічних чувань); мистецько-
театральний  (задіяний  у  різнома-
нітних напрямах роботи: духовно-
му, харитативному тощо), завдання 
якого через театральну гру доноси-
ти до молодих людей  інформацію 
про проблеми суспільства (наркома-
нія, алкоголізм, насильство тощо).
Та одним  із головних нововве-

день у діяльності ЦСК буде соціаль-
ний відділ. Молодь долучатиметься 
до роботи з дітьми-сиротами, не-
повносправними, літніми, самотні-
ми людьми. Важливо, щоб студенти 
попрацювали  з  різними  групами 
соціальної  сфери.  Така  діяльність 
мали би допомогти розвитку особи 
як  правдивої  людини.  Адже  якщо 
вони зараз не навчаться допомагати 
іншим, жертвувати свій вільний час 
для людей з особливими потребами, 
то ці всі християнські цінності, які 
ми у них виховуємо, не матимуть для 
них значення.
На  серйозному  рівні  будемо 

розвивати спортивний відділ. Адже 
розуміємо, що спорт — невід’ємна 
складова життя молодої людини. Це 
буде футбол, флорбол, теніс і т. д. 
Наприклад, 22 лютого відбудеться 
футбольний турнір,  який проведе 
релігійна місія „Центр опіки сиріт“ 
Львівської Архиєпархії для різних 
організацій, що займаються вихо-
ванням дітей-сиріт. Наш Центр та-
кож має на меті працювати з дітьми 
в інтернатах, тож і ми — студент-
сько-капеланська команда — брати-
мемо участь у змаганнях. Також пла-
нуємо започаткувати танцювальний 
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відділ. щоб студенти мали можли-
вість вчитися класичних і сучасних 
танців.
Щоліта відбувається табір „Кані-

кули з Богом“. Цьогоріч два літні мі-
сяці вмістять чотири різнопланові та 
різнотематичні табори. Перший — 
„Мандрівний табір“ (похід у в гори), 
під час якого проводитимемо різні 
тренінги, цікаві випробування, ду-
ховну науку. Другий табір постара-
ємося провести за кордоном. Зараз 
розглядаємо можливість виїхати та-
борувати в польські Карпати. Думаю, 
що саме такий активний відпочинок 
у горах буде дуже корисний і цікавий. 
Хочу, щоб молодь із „матрацників“ 
перетворилася на активістів. Третій 
та четвертий табори проходитимуть 
традиційно у Славську та Коблево. 
Ці відпочинково-навчальні табори 
скеровані передовсім на виховання 
аніматорів та лідерів серед молоді. 
Потім ці лідери певним чином ви-
ховують  студентів, організовуючи 
та  проводячи  різні  проекти,  акції 
релігійного скерування.
Вся наша робота побудована так, 

щоб молодь бачила, що церква — це 
не лише молитва, а священик — не 
тільки молитва і церква. Ми демон-
струємо  інший  вимір:  зі  священи-
ком можна поговорити, піти в гори, 
поїхати на море, активно провести 
час, розповісти свої таємниці. Тоб-
то духівник — це особа, яка має бути 
моральним  авторитетом,  а  духов-
ність —  основа  розвитку  людини. 
Також хочемо, щоб було розуміння, 
що кожна сфера життя потребує ду-
ховного проводу і моральної градації.
З кожним роком ЦСК розширює 

свою діяльність, охоплюючи деда-
лі  більшу  кількість  вишів  Львова. 
Цього року розпочнемо свій вихід 
на загальноукраїнський рівень. За-
раз  уже  є  капеланства  в  багатьох 
областях  Західної  України,  також 
у Києві.  А  цьогоріч  плануємо  по-
їхати  на  Схід,  Південь,  у  Центр, 
де  вже  є  наші  священики  (напри-
клад, у Харкові, Дніпропетровську) 
і через них вийти на університети. 
Хоча дехто каже, що це фантастика, 
бо там просто не допускають такої 
діяльності. На жаль, це правда, але 
будемо старатися точити той камінь 
своєю невтомною і наполегливою 
працею. Цю масштабну діяльність 
буде  покладено  на  місіонерський 
відділ  і  стосуватиметься  вона  не 
лише капеланів, а й студентів. Адже 
саме  їхні  християнські  свідчення 
серед  інших  студентів  принесуть 

позитивний результат. На Велик-
день плануємо поїхати в Дніпропе-
тровськ, Верхньодніпровськ.
Узагалі  робота  в  будь-якій  час-

тині нашої країни дуже схожа. Для 
того,  щоб  був  діалог,  передовсім 
треба йти в гуртожитки до студентів 
і більше розповідати про нашу ро-
боту. Навіть тут, хоча в нас є храм, 
на жаль, не всі студенти знають, де 
він. Тож зараз знову активно будемо 
йти до студентів. До цих зустрічей 
долучатимемо також і семінаристів. 
Маємо намір запропонувати ректо-
рові Духовної семінарії Святого Духа 
створити на їхній базі відділ, який би 
готував добрих працівників Центру 
студентського капеланства. Також, 
щоб семінаристи (4 – 6 курси) упро-
довж  тижня  відвідували  студентів 
у гуртожитках і спілкувалися з ними.
Окрім таких зустрічей із молод-

дю,  у  гарнізонному  храмі  Петра 
і Павла є „Студентський день“. Що-
четверга кожен студент із будь-якого 
вишу може прийти до храму і гово-
рити зі священиком. А ввечері, після 
літургії  проводитимемо  лекції  на 
різні теми. Особливість цих зустрі-
чей у тому, що  їх проводитиме не 
священик, а викладачі різних львів-
ських вишів. Наприклад, зараз від-
будеться три зустрічі-лекції на тему 
спілкування  з  неповносправними 
людьми. Їх проведе психолог Ната-
ля Курило, яка ділитиметься власним 
досвідом і навчатиме, як правильно 
сприймати таких людей і спілкувати-
ся з ними. В час Великого посту лекції 
на тему сучасної духовності читати-
ме генеральна настоятелька Згрома-
дження  сестер  Пресвятої  родини, 
голова  Ради  вищих  настоятельок 
інститутів богопосвяченого життя 
УГКЦ, викладач Українського като-
лицького університету та Духов ної 
семінарії Святого Духа сестра Ната-
ля Мельник. Також плануємо лекції 
з психологом для студентів про по-
дружні стосунки, в рамках яких роз-
повідатимуть про чистоту стосунків, 
розвіюючи всі пов’язані з цією темою 
студентські міфи.
Загалом студенти часто прихо-

дять на духовні розмови, з особис-
тими проблемами, радяться чи про-
сто розповідають, часто така розмо-
ва переходить у сповідь. І це добре, 
що в молоді є довіра до духівника 
і  розуміння,  що  саме  через  Боже 
слово можна знайти вирішення всіх 
проблем і знайти душевний спокій.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

В одному з приміщень ООН 
у Нью-Йорку 27 лютого з на-
годи Міжнародного дня рідної 
мови відбудеться святкування 
200-річчя від дня народження 
Тараса Шевченка. Співспон-
сорами цієї події стали Світова 
федерація українських жіночих 
організацій (СФУЖО) спільно із 
Світовим конгресом українців 
(СКУ).

14 лютого Благодійний фонд 
„Аваль-Віта“ та група волон-
терів проведуть Благодійний 
бал Любові та аукціон. Зібрані 
кошти використають на при-
дбання обладнання в Комуналь-
ну міську дитячу клінічну лікар-
ню м. Львова, а саме: аналізатора 
мікропланшетного GBG ChroMate 
4300 та автоматичного проми-
вача планшетів StatFax 2600, які 
дадуть змогу вчасно діагностува-
ти різноманітні захворювання, 
оскільки на сьогодні імунологіч-
ні дослідження є одними з най-
більш інформативних із сучас-
них методів діагностики.

У Львові вшанували пам’ять 
героїні української нації Ольги 
Басараб у рік її 125-ліття та 
90-ліття з дня загибелі. 12 люто-
го на Янівському кладовищі біля 
могили Ольги Басараб відбула-
ся панахида. Також у цей день 
у Львівській обласній універ-
сальній науковій бібліотеці про-
йшла тематична конференція.

Польські кінематографісти 
зняли короткий танцювальний 
фільм — українську версію 
проекту американця Фарела 
Вільямса „Happy Kyiv“. Згідно 
із задумом, на вулицях Києва 
танцюють люди. Згодом камера 
потрапляє на Майдан, танець 
припиняється. Натомість у кадрі 
з’являються мітингувальники, 
які розповідають, чим для них 
є щастя та за що вони стоять на 
Майдані. На завершення творці 
фільму повідомляють: „Україна 
хоче бути щасливою“. Також 
у США готують документальний 
фільм про Євромайдан. Повно-
метражну документальну стрічку 
планують показати англійською 
мовою вже восени. До роботи 
над проектом залучать голлівуд-
ських майстрів кінематографії.

За матеріалами інформагенцій
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до 170-річчя Політехніки

Творчий генератор наукових ідей
Професор кафедри охорони праці Георгій Гогі-

ташвілі, незважаючи на поважний вік (90 років), 
і досі читає лекції, бере участь у засіданнях ДЕКу, 
веде дипломне проектування, займається методич-
ною і науковою роботою, працює з аспірантами. 
Цього року в Києві виходить його новий підручник 
„Основи охорони праці“ з грифом Міносвіти.

Його юнацькі  плани  по 
закінченні школи пере-
креслила Друга світова ві-
йна. Як зв’язковий, а потім 
радист пройшов горнило 
Сталінградської (нагоро-
джений медаллю за обо-
рону  міста)  й  Курської 
битв. Міг загинути й по-
близу Дніпра, коли німці 
кинули  свою  авіацію на 
його механізований кор-
пус.  Далі  була  операція 
„Багратіон“.  Його  час-
тина першою вийшла на 
берег Балтійського моря, 
де й застала звістка про за-
кінчення війни.
Невідомо, яка сила керу-
вала юнаком, коли, йдучи 
на  фронт,  взяв  атестат 
про закінчення середньої 
школи, який завжди носив 
у кишені. Коли почув, що 
Львівська політехніка на-
бирає студентів, то після 
демобілізації приїхав до 
Львова, а вже у 1950 році 
закінчив хіміко-техноло-
гічний факультет і отри-
мав диплом із відзнакою. 
Вступити до аспірантури 
не  судилося.  Тодішній 
завідувач  кафедри  еко-
номіки й організації ви-
робництва запропонував 
учорашньому випускни-
кові  читати  студентам 
курс  із  техніки  безпеки 
і протипожежної техніки. 
Погодився, плануючи че-
рез рік знову вступати до 
аспірантури. Але тут все 
переплутала доля: неспо-
дівано на три місяці  за-
брали в армію на перепід-
готовку. Довелося ще на 
рік відкласти свою мрію, 
а тоді вирішив торувати 
шлях у науку саме на ка-
федрі, де працював.

Можна  лише  дивува-
тися волі, цілеспрямова-
ності, впертості молодого 
викладача, який вирішив 
робити кандидатську ди-
сертацію з техніки безпе-
ки і протипожежної тех-
ніки  поза  аспірантурою, 
без наукового керівника. 
Складність  полягала  не 
лише у напрацюванні ма-
теріалу, але й у тому, що 
був у цій галузі першовід-
кривачем. Готову роботу 
запропонував  ученому 
секретарю,  та  той  лише 
розвів руками, хоча допо-
міг вийти на ВАК у Москві, 
де йому таки дали дозвіл 
на  захист  дисертації  на 
Вченій раді Політехніки. 
Отак  його  кандидатська 
дисертація з охорони пра-
ці і техніки безпеки стала 
першою ластівкою на те-
ренах колишнього Союзу.
У  1951  році  Георгій 

Григорович  створив  ка-
федру  охорони  праці, 
а  після  захисту  дисерта-
ції  йому  запропонували 
посаду  заступника  дека-
на  заочного факультету. 
У 1964 – 75 роках очолю-
вав кафедру охорони пра-
ці. У цей час організував 
три навчальні лабораторії 
і  НДЛ-33,  яка  займалася 
травматизмом на підпри-
ємствах області.
— У 1976 році на під-

ставі  системної  методо-
логії  і  теорії  управління 
я розробив  і науково об-
ґрунтував систему управ-
ління охороною праці на 
рівні підприємств (СУОП) 
та 15  стандартів підпри-
ємства (СТП), які є осно-
вою нормативно-правової 
бази для організації мето-

дичної роботи з охорони 
праці. Свого часу (на гро-
мадських засадах) був рек-
тором народного універ-
ситету з охорони праці. За 
розробку СУОП мене на-
городили медалями ВДНГ 
СРСР і УРСР, — говорить 
мій співрозмовник.
Якщо  прослідкувати 

наукову діяльність Геор-
гія  Гогігашвілі,  то  все 
в нього було вперше і при-
носило визнання не лише 
у  Політехніці,  у  Львові, 
а й в Україні, на теренах 
колишнього  Союзу,  за 
кордоном: видав книжки 
з  техніки  безпеки  росій-
ською й українською мо-
вами (писав зі словником), 
створив  перший  у  світі 
державний нормативний 
акт  із СУОП (лише через 
20 років вийшов британ-
ський  стандарт  на  цю 
тему),  захистив  доктор-
ську дисертацію. За свою 
подвижницьку  наукову 
діяльність  і  як  дійсний 
член  —  академік  Між-
народної  академії  наук, 
екології і БЖД нагородже-
ний медаллю ім. М. Ломо-
носова та орденом „Зірка 
вченого“  з  присвоєнням 
звання „Заслужений діяч 
науки“  МАНЕБ  (Росія). 
Саме йому належала ідея 
співпраці з Технічним уні-
верситетом м. Делф у Ні-
дерландах.  У  співавтор-
стві з доктором Є.-Т. Кар-
чевським  підготував 
навчальний посібник.

Загалом  у  науковому 
доробку професора Геор-
гія  Гогігашвілі —  понад 
300 наукових праць, біль-
ше 20  посібників  та  під-
ручників. Під його керів-
ництвом захищено 5 кан-
дидатських  дисертацій 
(до захисту готується ще 
один  аспірант).  Про  ти-
танічну працю професо-
ра свідчить той факт, що 
за  два  роки  (2010 – 2011) 
опублікував  6  методич-
них розробок, 7 наукових 
праць, видав 3 навчальні 
посібники з грифом мініс-
терства й підготував двох 
кандидатів наук.
— Мені  дуже  пощас-

тило  працювати  під  на-
уковим керівництвом Ге-
оргія Гогіташвілі, — каже 
його колишня аспірантка 
доцент кафедри охорони 
праці Наталя Ступниць-
ка. — Він, тактовно керу-
ючи роботою загалом, дав 
мені повну свободу, мож-
ливість  розвивати  свою 
думку.  В  нього  є  багато 
думок,  задумів,  бажання 
творити, є нескінченний 
потік енергії. Він надзви-
чайно  добрий,  чуйний, 
спокійний, толерантний, 
виважений,  його  заува-
ження дуже коректні. Не 
тратить жодної  хвилини 
намарне, спонукає до дії 
інших.  Низький  поклін 
таким людям. Дай, Боже, 
йому доброго здоров’я.
Таким  Георгія  Григо-

ровича  пам’ятає  не  одне 
покоління  політехніків-
випускників.  Про  його 
доброту,  надзвичайну 
порядність  і  людяність 
говорять  і  ті,  хто  з  ним 
контактував чи підтримує 
стосунки й нині.  Сам же 
він про ці  риси  характе-
ру  воліє не  говорити,  бо 
впевнений, що саме такою 
має бути кожна людина на 
землі.

Катерина ГРЕЧИН
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він або вона

Про „одиничні випадки“ 
в студентських групах
Перші представниці прекрас-

ної статі з’явилися в ауди-
торіях Політехніки на початку 
минулого століття. До сьогодні 
в різних інститутах є традиційно 
„чоловічі“ спеціальності, а в сту-
дентських групах — добре, якщо 
по одній дівчині. Але часи зміню-
ються, і в технічному універси-
теті вже є студентські колективи, 
де дівчата в абсолютній більшос-
ті. Напередодні Дня всіх закоха-
них „Аудиторія“ вирішила поці-
кавитися, як така ситуація у групі 
впливає на взаємини студентів.

Ґендерні питання
Вперше про групу, в якій дівчина 
серед хлопців одна, я почула під час 
студентського фестивалю „Осінь По-
літехніки“. Йшлося про студентів-
зварювальників Інституту інженер-
ної механіки та транспорту. Ситуа-
цію вони спробували представити на 
сцені гумористично. Насправді ню-
ансів може бути кілька. Наприклад, 
з психологічного боку: як воно — 
єдиній дівчині в різних, часом, по-
годьтеся, доволі стресових сесійних 
ситуаціях, живеться між хлопцями, 
а хлопцеві — між дівчатами?
Таких „моногруп“ у Політехніці, 

виявляється,  не  мало.  Спершу 
я  звернулася в деканати та ка-
федри ІБІД, ІХХТ, ІІМТ, ІГСН. 
Групи,  в  яких  єдиний  хлопець 
або дівчина, є в кожному з цих ін-
ститутів! Аня Шеремета, Наталя 
Сушка, Юля Шендер, Роксолана 
Борщ (ІБІД), Світлана Добрель 
(ІХХТ), Надія Болюбаш (ІІМТ), 
Юрій  Возняк  та  Іван  Нищий 
(ІГСН) — усі вони мають причи-
ни почуватися у виші особливо.

Один за всіх
Коли першокурсник спеціаль-
ності „Музейна справа та охо-
рона пам’яток історії і культу-
ри“ Інституту гуманітарних та 
соціальних наук Юрій Возняк 
вступав до Політехніки, то не 
уявляв,  що  може  потрапити 
в „дівоче царство“: в своїй групі 
він єдиний представник сильної 

половини людства. Але спокійному 
вдачею хлопцеві, зі „стажем“ від-
мінника, у такому товаристві якраз 
комфортно.
— У нас у шкільному класі дівчат 

було більше, ніж хлопців. Я з ними 
дружив  завжди. Шкідливих  звичок 
не маю, то й проблеми, з ким піти ви-
пити пива чи покурити, нема. Дівчата 
дали б собі раду і без мене, але бувають 
ситуації, коли я їм конче потрібний: 
пояснюю інформатику (чомусь точ-
ні науки моїм одногрупницям важче 
даються) або,  за потреби, відсуваю 
стіл чи допомагаю нести важкі сумки. 
Вони мене трошки експлуатують, але 
просять про це ласкаво. Часом навіть 
хлопці, з якими мешкаю в кімнаті гур-
тожитку, заздрять, що маю таку осо-
бливу групу, — каже Юрко.
— Наша спеціальність в універ-

ситеті  ліцензована недавно,  тому 
група  невеличка:  нас  лише  семе-
ро.  Це  якраз  добра  кількість  для 
того, щоб дружити, не ділячись на 
підгрупки.  Разом  ми  проводжали 
2013 рік, дружньо складаємо сесію. 
Юра  —  добрий  хлопець,  завжди 
старається допомогти,  вислухати. 
У нього своєї дівчини ще нема, тому 
часом жартома можна й позалиця-
тися, — посміхається староста групи 
Олеся Галятовська.

Для них — єдина
Цікаво  й  весело  живеться  серед 
22  хлопців  магістрантці  кафедри 
автомобільних шляхів Інституту бу-
дівництва та інженерії довкілля Рок-
солані Борщ. Перші два роки бака-
лаврату у її групі дівчат було шесте-
ро, але спеціальність „Автомобільні 
шляхи та аеродроми“ вибрала лише 
вона. Хоч Роксолана офіційно є ста-
ростою групи магістрів (АДАм-12), 
до неї охоче прислухаються і спеці-
алісти (АДАс-11), адже більшість пар 
обидві групи відвідують разом.
— Спеціальність  у  нас,  так  би 

мовити, чоловіча, але, вступаючи до 
вишу, я сподівався, що дівчат вчити-
меться більше. Та чого мало, те біль-
ше цінуєш. Одна дівчина — Юля — 
у групі в нас була з першого курсу, 
ще до того, як нас розділили по спе-
ціальностях і кафедрах. Вона тепер 
„заочниця“, але дружні взаємини ми 
підтримуємо. Роксолана залишилася 
одна на потоці, тому ми її шануємо. 
Вона має хлопця, і ми групою за них 
переживаємо,  цікавимося  їхніми 
справами, пропонуємо допомогти 
чимось. А часом, буває, набридає-
мо своїми порадами чи жартами, — 
каже студент-спеціаліст Володимир 
Іваноц.

Дівчина зізнається, що жар-
тів і пліток у хлопців часом аж 
забагато. Але їй вистачає одно-
го критичного погляду, щоб усі 
притихли.
— Роксолана  серйозніша 

від  нас.  Вона  часто  організо-
вує  наш  відпочинок,  заохочує 
вчитися.  Часом  зупиняє  наші 
витівки, а  іноді сама підбурює 
тікати з пар. Без неї ми нікуди ні 
ногою! Ця дівчина — не випад-
ково староста, вона — наш не-
формальний лідер. У минулому 
в нас незабутні витівки, а в пла-
нах: скласти іспити й поїхати на 
Майдан. Всім разом. Я думаю, 
що ніяких зустрічей групи через 
5 – 10 років не відбудеться, якщо 
Роксолана їх не організує, — ді-
литься  думками  студент-магі-
странт Володимир Ладаняк.

Анна ГЕРИЧ
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за лаштунками

Незважаючи на те, що День студента вже давно минув, пропонуємо увазі читачів коротенькі 
спогади зі студентського життя Василя Коржука та Олени Храмової, які працюють у різних 

театрах, мають різні професійні обов’язки, але спільно розвивають нашу театральну культуру

Життя, насичене розіграшами 
й репетиціями

Василь Коржук — актор 
Національного акаде-
мічного драматичного 
театру ім. М. Занько-
вецької, навчався у Ки-
ївському національному 
університеті театру, кіно 
і телебачення ім. І. Кар-
пенка-Карого:
— Студентське  життя 
в майбутніх артистів за-
вжди було дуже бурхливе, 
насичене різноманітними 
пригодами. Наш курс теж 
не пас задніх. Хоча одразу 
зауважу, що багато тради-
цій заклали ті  студенти, 
які навчалися до нас. Щось 
прижилося, щось зникло…
Всім  студентам актор-

ського відділення з перших 
днів науки завжди втокма-
чують,  що  вони  повинні 
дуже уважно спостерігати 
за людьми, їх поведінкою, 
реакціями,  бо  все  потім 
може придатись на сцені, 
й тоді артист буде макси-
мально природний. А от як 
викликати незвичну реак-

цію на буденну подію? Тре-
ба влаштувати провокацію 
цієї реакції! Тож ми (точ-
ніше  навіть  не  наш  курс, 
цією знахідкою поділилися 
з нами майбутні колеги по 
цеху, що були на курс стар-
ші) вирішили перенести по-
дію у незвичне місце.
У  п’ятницю,  коли  сту-

денти з гуртожитків їдуть 
додому,  а  громадський 
транспорт  переповне-
ний (ми вибрали для цього 
трамвай,  який  їхав  з  По-
долу),  один  із  пасажирів, 
„наша людина“, перед самі-

сінькою зупинкою начебто 
натиснув  кнопку  стоп-
крану і на весь салон яко-
мога голосніше та чіткіше 
промовив: „Будь ласка, при-
несіть каву у третій вагон 
трамваю номер такий-то“. 
Пасажири навколо подиви-
лися на нього, як на такого, 
у якого не всі вдома. Аж тут 
зупинка, відчиняються две-
рі, у вагон заходить з кавою 
теж „наша людина“, пере-
одягнена в офіціанта і теж 
на весь салон каже: „Прошу, 
хто замовляв каву?“. Паса-
жири  були  ошелешені  та 
спантеличені: одні вперше 
побачили в дії таку послугу, 
інші  дивувалися  з  такого 
гарного сервісу у трамваї. 
Отож,  мети  своєї  ми  до-
сягали — реакція публіки 
була  найрізноманітніша, 
на всі смаки…
Хоча часом із цими сту-

дентськими розіграшами 
не  все  вдавалося  точно 
прорахувати, особливо на-
слідки та реакцію публіки. 

З цим була пов’язана така 
історія. Студенти-актори, 
старші на рік, одного разу 
вирішили влаштувати по-
становку сценічної бійки 
на вулиці, щоб побачити 
реакцію  перехожих.  Не 
врахували  важливої  де-
талі — поблизу місця, де 
розігрувалося  дійство, 
розташовувався  один  із 
районних відділків міліції. 
Тож перехожі, коли поба-
чили цю бійку, не вникали 
в особливості постановки 
чи  акторську  майстер-
ність „хуліганів“, а одразу 
викликали  міліцію.  І  от 
коли порушників спокою 
пов’язали  і доправили до 
відділку,  як  вони  не  по-
яснювали, що то жарт, що 
ніхто не влаштовував бій-
ки насправді, все було мар-
но, аж поки їх не „визволи-
ли“ батьки і педагоги. Ми 
вирішили не повторювати 
такого екстриму і вигаду-
вали більш безпечні про-
фесійні жарти.

Олена Храмова — провід-
ний редактор відділу ре-
клами львівської Опери, 
навчалася на економічно-
му факультеті Львівської 
політехніки:
— Моє  студентське 

життя було пов’язане з хо-
реографічним колективом 
Політехніки  „Вірність“, 
окрім  навчання,  звісно. 
В  нас  був  дуже  щільний 
концертний  графік,  хоча 
ми так не їздили на гастро-
лі, як їздить цей колектив 
тепер — ще не було такої 
можливості.  Зазвичай, 
студенти,  які  танцювали 
у нас в ансамблі, були дуже 
успішні і в навчанні. Бо хо-
реографія навіть більшою 

мірою,  ніж  спорт,  вима-
гала  дисципліни,  вміння 
організовувати свій час, а, 
знаєте,  як  репетиції  до 
сьомого поту у танц-залі 
зганяють усякі стреси піс-
ля найважчої сесії!
Окрім того, ще в  сту-

дентські  роки  я  позна-
йомилася  зі  своїм  май-
бутнім чоловіком Ігорем 
Храмовим (нині — керів-
ник балетної трупи Наці-
онального  театру  опери 
та балету ім. Соломії Кру-
шельницької) —  один  із 
учасників нашого ансамб-
лю  якось  запросив  його 
до нас допомогти в підго-
товці  чергової  концерт-
ної програми. Коли стали 

робити записи балетних та 
оперних  постановок,  то 
театр почав запрошувати 
професійних операторів, 
але  виявилося, що поде-
куди ці записи непридат-
ні для дальшої роботи: то 

задній план задалеко, то 
ще  щось,  а  сценографія 
здалеку часто нагадувала 
кольорові  плями.  Хтось 
у театрі помітив, що наші 
домашні відео більше від-
повідають  практичним 
потребам  театру.  Коли 
в  Храмова  запитали, 
у кого він замовляє запи-
си  своїх  постановок,  то 
він  довго  сміявся,  а  тоді 
сказав, що їх роблю я. Так 
мене  спочатку  стали по-
стійно  запрошувати  ро-
бити записи постановок, 
а потім, коли з’явився ре-
кламний відділ, запросили 
редактором туди.

Оксана ПАЛІЙ
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коротко
31 січня комітет з присудження 

урядової премії імені Лесі 
Українки за літературно-мис-
тецькі твори визначив лауреа-
тів. У номінації „Літературні 
твори для дітей та юнацтва“ пе-
ремогу здобула Надія Гуменюк 
за „Шуршик В. та інші: Казки 
з Яринчиного саду“. Книжку 
львівської художниці Вікторії 
Ковальчук „Про фею Дорофею“ 
відзначено у номінації 
„Художнє оформлення кни-
жок...“. У номінації „Кінотво-
ри...“ перемогу здобув творчий 
колектив за повнометражний 
дитячий фільм „Іван Сила“.

На день святого Валентина 
Львівська обласна філармо-
нія готує особливу програму. 
У виконанні Академічного 
симфонічного оркестру 
під диригуванням Назара 
Яцківа звучатиме музика із 
легендарних голлівудських 
кінострічок — від „Титаніка“ 
й „Піратів Карибського моря“ 
до „Гаррі Поттера“, „Гладіа-
тора“ і „Місії нездійсненної“. 
Музичні враження доповнять 
кадри з фільмів, проектовані 
на великий екран.

Львівська національна гале-
рея мистецтв ім. Б. Возниць-
кого 14 лютого відзначатиме 
два ювілеї. Це буде 107-ма 
річниця з дня заснування та 
100-ліття передачі будинку 
В. Лозинського (тепер — 
вул. Стефаника, 3) міській 
галереї. З цієї нагоди буде 
проведено день відкритих 
дверей у всіх відділах галереї, 
виставку творів з її фондів, 
відзначення 85 річниці з дня 
народження скульптора 
Теодозії Бриж.

4 – 5 березня у львівській 
Опері пройде музично-мис-
тецький „Проект Івасюк — 
65“. Відомі музиканти у супро-
воді симфонічного оркестру 
у новій інтерпретації вико-
нають безсмертні та мало-
відомі твори композитора. 
Пісні прозвучать у виконанні 
„Піккардійської терції“, Павла 
Табакова, Оксани Мухи, Хрис-
тини Соловій, Олександра 
Божика та капели „Трембіта“.

За матеріалами інформагенцій

до кави

На десерт — музика
У суботній і недільний вечори 

відвідувачі кав’ярні „Штука“ 
мали нагоду скуштувати не тільки 
щось смачненьке, а й — насоло-
дитись добірним фортепіанним 
„асорті“ від Ірини Лобанок.

Акомпанемент додавав камерній ат-
мосфері кав’ярні ще більше затишнос-
ті, а чаювання і спілкування, як і воло-
гий вечір, робив теплим-теплим.
Ірина Лобанок, клавішниця львів-

ського етногурту Cherry Band, не раз 
музикувала в „Штуці“. Цього разу за-
пропонувала  добірні  „смаколики“  зі 

світової музичної кухні. Це знані хіти — 
від знаменитого O sole mio до Maybe I, 
maybe you легендарних Scorpions. Були 
також  відомі  композиції  1920 – 30-х: 
Summertime авторства Джорджа Герш-
віна, Stardust Френка Сінатри. І немер-
кнуча лірика короля рок-н-ролу Елвіса зі 
„списку 500 найкращих пісень усіх часів“ 
(за версією журналу Rolling Stone) — 
Love me tender та Can’t help falling in 
love. Разом  із кавою-чаєм відвідувачі 
смакували і добрі саундтреки: до кіно-
фільмів  „Сніданок  у  Тіффані“  (Moon 
River), Limelight Чарлі Чапліна.

І. Ш.

зимове експо

Гарячий дух у кризі
Лід теж може стати теплим, 

ожити — коли його торкається 
рука художника. Минулого тижня 
у Львові відкрили виставку льодо-
вих скульптур. Назва „Душа Укра-
їни“ — відповідна революційному 
настрою нинішнього дня, роботи 
присвячені видатним українцям — 
чи то новаторам у різних галузях чи 
тим, хто став утіленням мужності.

На виставці свої роботи пред-
ставили скульптори з різних 
міст України. Однією з про-
відних тем стала революція, 
дух боротьби. „Ангел револю-
ції“ — центральна скульпту-
ра, натхненна „Вічним рево-
люціонером“  Івана Франка. 
У руках ангела прапор, можна 
розгледіти  назви міст,  які, 
пояснив  автор  Мирослав 
Дедишин, беруть активну 
участь  у Майдані.  „Душа 
України“  —  це  писанка 
і свічники, де горять вогни-
ки на згадку про жертви по-
дій на Грушевського у Києві 
в січні 2014-го. У підсвічнику 
львів’янин Ярема Мисько зо-
бразив водночас і хрест, і три-
зуб. А от Андрій Лубій втілив 
„дух українських воїнів“ — на 
честь січового стрільця, мит-
ця  Михайла  Гаврилка.  На 
„Українському національ-
ному стовпі“ викарбовано 
вірші Василя Стуса. Увагу 
привертає і крижана стіна 

з людським силуетом: це 
присвята журналістові 
Георгію  Ґонґадзе.  За 
словами автора Гор-
дія Старуха, то „стіна 
байдужості.  Ти  або 
стаєш і замерзаєш, або 
починаєш її топити“.

Деякі  роботи  по-
в’я зані  з  постатями 
науковців, які прославили Укра-
їну: винахідник у космічній га-
лузі Юрій Кондратюк, новатор 
в галузі комп’ютерної техніки, 
кібернетики  Віктор  Глушков. 
Є  скульптури  на  честь  мит-
ців  —  Миколи  Гоголя,  Ми-
хайла Дзиндри. В одній піз-
нається  почерк  Олександра 
Архипенка:  власне,  автор — 
Сергій Жолудь із Запоріжжя — 
присвятив твір знаменитому 
митцеві,  основоположнику 
кубізму  в  скульптурі.  Свою 
другу роботу створив за мо-
тивами наїв-арту Марії При-
ймаченко — це крижаний лев 
із  казкового світу художниці. 
А от Львівська опера на долоні 
від Юрія  Царенка  присвячена 
творцеві будівлі театру, Зиґмун-
тові Ґорґолевському.
Експозиція діятиме впродовж 

місяця в Будинку льодових скуль-
птур  (білий  купол  на  проспекті 
Свободи).

Ірина ШУТКА 
Світлини автора
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олімпіада

Гаряча пора для спортсменів
Стартувало і триває спортивне зимове свято — ХXII Олімпійські 

ігри в російському місті Сочі. З 6 до 23 лютого на них буде розіграно 
98 комплектів медалей у семи видах спорту (15 дисциплін). За високі 
нагороди борються і найкращі українські спортсмени…

Шостого лютого над Сочі замайорів 
Державний прапор України, що за-
свідчило, що вона готова до участі 
в Олімпійських  іграх. Церемонія 
його підняття відбулася під аком-
панемент гімну України на спеціа-
лізованій площі в гірському селищі. 
Разом зі стягом нашої країни були 
підняті стяги Мексики, Норвегії, 
Молдови та Таїланду.
Нашу країну представляють 43 

спортсмени, які змагаються у 9 ви-
дах спорту: в біатлоні (11 спортсме-
нів), фігурному катанні (6 спортс-
менів),  санному спорті  (6  спортс-
менів), фрістайлі (5 спортсменів), 

лижних  гонках  (8  спортсменів), 
гірськолижному спорті  (2  спортс-
мени), сноубордингу (2 спортсме-
ни), лижному двоборстві та шорт-
треку (по 1 спортсмену). Кожен день 
для них — це нові можливості для 
перемог…
Так  першу  для  України  медаль 

у спринтерській гонці на 7,5 км заво-
ювала біатлоністка Віта Семеренко. 
Спортсменка здобула „бронзу“. Зо-
лота нагорода — у словенки Анаста-
сії Кузьміної, а срібна — в росіянки 
Ольги Вілухіної.
Вболівати за наших спортсменів, 

окрім високих посадовців, тренерів, 

приїхала й українська делегація За-
явкового комітету Львів-2022. Пе-
ред  нею  стоїть  завдання  вивчити 
досвід Сочі в організації Олімпіади. 
Якщо Заявку буде визнано перекон-
ливою й Олімпійські та Паралімпій-
ські ігри у 2022 році таки проводи-
тимуть в Україні, Львів і Карпати, 
розкривши свій спортивний потен-
ціал,  стануть ще привабливішими 
для туристів.

здоровий спосіб життя

З любов’ю до органа любові
Пам’ятаєте анекдот про ек-

замен з анатомії, на якому 
питання професора „Який орган 
є символом любові?“ примусило 
студентку уточняти, чи то в жі-
нок, чи в мужчин? Хто не знав 
або забув правильну відповідь, 
читайте далі — увага до нього 
знадобиться не тільки закоха-
ним і не тільки напередодні Дня 
святого Валентина.

Серце — найбільш чутливий орган 
людського організму, який миттєво 
реагує на нервове подразнення. Не-
доспані ночі, стреси сесій, надмірно 
активні гулянки з алкоголем і гучною 
дискотечною музикою в прокурено-
му приміщенні — зовсім не те, що 
потрібне йому. А ось помірні фізич-
ні навантаження на чистому повіт-
рі, неспішні прогулянки, вчасний 
відпочинок, збалансована їжа — це 
серце любить. Той, хто займається 
хоча б фізкультурою, втричі менше, 
запевняють лікарі, наражається на 
серцеві захворювання, а перебуван-
ня на дачі, за містом — бальзам для 
серця — воно, таке повсякчас працьо-
вите, релакс, тишу і кисень обожнює. 
А ще серце любить свіжі фрукти-ово-
чі (взимку — сухофрукти), рибу, бо-

бові, горіхи, сир, зелень і позитив-
ні емоції — очікування побачення 
з коханою людиною — це ж радість, 
абсолютно не менша,  ніж  та,  яку 
приносить сама зустріч. Крім цього, 
серцю подобається лад в організмі — 
хронічні нездужання горла, печінки, 
зубів впливають на нього негативно.
Три —  п’ять  кілометрів  пішки, 

підйом і спуск по сходах замість ліф-
та, ранкова зарядка — це той міні-
мум, який кожен може дати серцю 
щодня. Біг, плавання, аеробіка, ве-
лоспорт, ходьба на лижах — найкра-
щі види спорту для його тренуван-
ня. Важливо знати, що циклічність 
і помірна інтенсивність — основна 
складова аеробних занять, необхід-
них для серця, а довготривалі вправи 
менше втомлюють його, ніж вправи 
швидкісні. Якщо ж бігати для вас нуд-
но (хоч це найменш затратне з точки 
зору фінансів заняття), а намотувати 
щодня на велосипеді 10 км на при-
роді (бо в густозаселеному місті — 
це вдихати шкідливі викиди з авто) 
нереально,  зверніть  увагу  на  тан-
ці, фітнес і йогу. Ефективними є ті 
види фітнесу, під час заняття якими 
є хоча б тридцять хвилин кардіона-
вантажень. При цьому варто зважа-
ти на частоту пульсу і свій загальний 

стан — нетренованій людині рекор-
ди ні до чого, відсутність контролю 
за самопочуттям може призвести до 
навіть  і  летальних  наслідків.  Тре-
нування  вдома  слід  розпочинати 
і  закінчувати  неінтенсивною  роз-
минкою — спочатку серце готуєте 
до навантажень, а наприкінці його 
заспокоюєте. Добре поєднувати за-
няття в приміщенні і на повітрі: їз-
дити на велосипеді і крутити педалі 
на велотренажері, бігати в парку і бі-
гати на біговій доріжці в спортзалі. 
Рухливі ігри теж корисні для серця, 
ось тільки програш брати собі близь-
ко до нього не рекомендовано.
Вчені періодично піддають сум-

нівам відомі факти. Так і серце піс-
ля досліджень (правдиво наукових 
чи псевдо) італійського професора 
Стефані Ортіге поступилось мозку 
у відповідальності за відчуття лю-
бові. Хоча коли зароджуються по-
чуття, мозок  і  серце взаємодіють. 
Зрештою, навіть у таких делікатних 
справах, як сердечні, думати голо-
вою не зашкодить. Бережіть серця, 
не розбивайте ні своє, ні чужі і будь-
те здорові й щасливі!

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
5. Тверде скостеніле утворення на черепі деяких ссав-
ців. 8. Марка німецьких автомобілів. 9. Верховний бог 
у скандинавській міфології. 10. Список, реєстр, система 
відомостей про землі. 11. Мобільний телефон фінської 
компанії. 13. Збройний поєдинок між двома людьми за 
викликом одного з противників. 18. Італійський острів 
у Тіренському морі. 20. Ім’я англійської письменниці 
Роулінг. 21. Сплав заліза з нікелем. 23. Місто, в яко-
му знаходиться Лувр, один із найбільших музеїв сві-
ту. 24. Найдоброякісніше, сортове насіння, найкращі 
рослини, призначені для розмноження. 25. Головне 
місто Північної Англії. 26. Попередження у грі в шахи 
про загрозу ферзеві. 27. Апаратура для виявлення під-
водних об’єктів; гідролокатор. 28. Вислів, що не по-
вністю розкриває думку, а лише створює умови для 
догадування. 30. Озеро у Фінляндії, розташоване пів-
нічніше від полярного кола. 31. Вид сценічного мисте-
цтва. 33. Отруйна змія із сімейства аспідів. 37. Початок 
спортивних змагань. 38. Офіційно оголошена вартість 
грошової купюри, акції, облігації. 39. Твір образотвор-
чого мистецтва допоміжного характеру, виконаний з 
натури. 40. Країна на південному заході Азії. 41. Ім’я 
друга Гаррі Поттера.

Вертикально: 
1. Районний центр у Львівській області. 2. У грецькій 
міфології його вбив Орест, син Клітемнестри і Агамем-
нона. 3. Тимчасове, велике неорганізоване скупчення 
людей. 4. Богиня перемоги у давніх греків. 6. Марка аме-
риканського автомобіля. 7. Територія держави, оточена 
з усіх сторін територією іншої держави. 12. Спеціаліст, 
який формує образ артиста, політика, громадського дія-
ча для їхньої популярності; стиліст. 14. Вищий навчаль-
ний заклад. 15. Гормон надниркових залоз. 16. Пара, 
перетворена на воду, що осіла на стінах, вікнах. 17. За-
гальне знеболювання; наркоз. 19. Пустеля на західному 

узбережжі Південної Америки. 22. Перерва між діями 
театральної вистави, відділами концерту. 29. Військове 
спорядження, цінності захоплені під час перемоги над 
ворогом. 32. Другий за площею материк Землі. 34. Пів-
денна частина Кордільєр. 35. Воскоподібна запашна 
речовина, що утворюється в кишечнику кашалотів. 
36. Давньоримська богиня, дружина Юпітера. 37. Від-
биток ноги на снігу, піску. 

Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар
15 лютого — Стрітення Господнє.

Пам’ятні дати
13.02.1795 — помер Ґеорґiй Кониський, 
український письменник, церковний 
i культурний дiяч.
13.02.1901 — народився Іван Сенченко, 
український письменник.
13.02.1903 — народився Жорж Симе-
нон, французький письменник, автор 
детективних романів.
14.02.1897 — помер Пантелеймон Куліш, 
український громадський діяч, пись-
менник, історик, етнограф.
14.02.1935 — помер В’ячеслав Будзи-
новський, український письменник, 
публіцист.
15.02.1574 — Друкар Іван Федоров видав 
у Львові „Апостол“ — одну з найдавні-
ших, відомих на території України книг.

15.02.1979 — помер Павло Шандрук, ге-
нерал-хорунжий, головнокомандувач 
Української Національної Армії.
16.02.1813 — народився Семен Гулак-
Артемовський, визначний український 
композитор, автор опери „Запорожець 
за Дунаєм“.
16.02.1918 — проголошення самостій-
ності Кубані.
16.02.1968 — помер поет-есеїст Євген 
Маланюк.
17.02.1664 — поляки під Нов го ро дом-
Сiверським розстріляли полковника 
Івана Богуна.
17.02.1892 — народився Йосип 
Коберницький-Слiпий, кардинал i Па-
тріарх Помісної УГКЦ.
17.02.1908 — народився Олекса Влизь-
ко, український поет (розстріляний 
енкаведистами 1934 року).

17.02.1970 — помер Андрій Малишко, 
відомий український поет.
18.02.1745 — народився Алессандро 
Вольта, італійський фізик і фізіолог, 
винахідник першого хімічного дже-
рела постійного струму.
18.02.1852 — народився Віктор Матюк, 
український композитор, теоретик 
музики.
18.02.1856 — народилася Софія Русова, 
талановитий педагог-просвiтитель, 
видатна постать українського націо-
нального руху.
19.02.1907 — помер Михайло Чалий, 
український письменник i педагог, 
перший біограф Тараса Шевченка.
19.02.1992 — Верховна Рада України за-
твердила тризуб Малим гербом Укра-
їни.
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Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках (чорно-білий друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, см2 450 220 110 50 24
Ціна, грн. 350 250 200 150 100

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

На обкла динці  
(остання сторінка, повноколірний друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110
Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення рекламного блоку на замовлення
Незалежно від місця розміщення і розміру:
• реалізація ідеї замовника з викорис тан ням матеріалів замов-
ника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при пошуку матеріалів редак-
цією — 250 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакцією до виготовлення 
кінцевого зразка — 350 грн.

Система знижок
За три публікації – 5%, більше трьох публікацій – 10% від суми 
замовлення.
Крайній термін подання реклами — 10 днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С.Бандери, 12, кімн. 103. 

Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: info@polynet.lviv.ua

Як подати оголошення 
в „Аудиторію“

Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та 
приват них осіб.
Вартість оголошення: 
• комерційного характеру  
(до 30 слів) — 70,00 грн.; 
• комерційного характеру (понад 60 слів) — за тарифа-
ми 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 замов лення.
Ціни подано з урахуванням податку на додану вартість. 

Крайній термін подання ого ло шен ня — десять днів 
до виходу газети.

Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.  
Тел. (0322) 258-21-33  

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

експрес-оголошення
Вважати недійсними: 
утрачені студентський квиток та єдиний квиток, видані ЛДІНТУ 
ім. В. Чорновола на ім’я Олійника Романа Михайловича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Мудрака Миколи Ярославовича; 
утрачену залікову книжку, видану Національним лісотехнічним уні-
верситетом України на ім’я Катрина Імре Імровича;
утрачену залікову книжку, видану Національним лісотехнічним уні-
верситетом України на ім’я Юрги Роксолани Тарасівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Банаха Дмитра Олеговича; 
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Хоміка Андрія Михайловича; 
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Бецка Мар’яна Васильовича; 
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Ваврина Василя Мирославовича; 
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Дубика Андрія Зіновійовича; 
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Мальчина Івана Васильовича; 
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Чичкевича Олега Володимировича; 
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Тюски Віталія Сергійовича; 
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Якимчука Андрія Романовича; 
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Гринишина Юрія Володимировича; 
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Терлецького Василя Михайловича; 
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Гринишина Віталія Івановича; 
утрачений студентський квиток, виданий Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Сливки Наталії Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Деркачової Тетяни Олегівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Макара Петра Романовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Кузьмича Володимира Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Демків Зоряни Григорівни.
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На першій сторінці світлина Анни ГЕРИЧ.

МНОГАЯ ЛІТА!

Колектив Інституту підприємни-
цтва та перспективних технологій 
Львівської  політехніки  сердечно 
вітає з ювілеєм декана факультету економіки 
та інформаційних технологій доцента і чарів-
ну жінку

Любов Василівну  
ДОЛЬНІКОВУ.

Бажаємо  Вам  добра,  здоров’я,  любові  і  удачі, 
здійснення всіх бажань і мрій! А заслужена люд-
ська повага додасть Вам сили для нових життє-
вих досягнень. Успіхів Вам і Вашій родині. Не-
хай радість, сонячний настрій і добробут завжди 
будуть з Вами!

МНОГАЯ ЛІТА!

Колектив кафедри фізики Інституту 
прикладної математики та фундамен-
тальних наук Національно універси-
тету „Львівська політехніка“ щиро-
сердечно вітає з ювілеєм — 70-ти річчям завідувача 
кафедри фізики професора

Івана Євстаховича  
ЛОПАТИНСЬКОГО.

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

для львів’ян і гостей міста

Національний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
13 лютого — „Орфей і Еврідіка“  

(опера). 18.00.
14 лютого — „Лебедине озеро“, 

„Ніч вальпургії“, „Пахіта“ 
(одноактні балети). 18.00.

15 лютого — „Весела вдова“. 18.00.
16 лютого — „Іоланта“ (опера). 12.00, 

„Корсар“ (балет). 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
13, 16 лютого — „Назар Стодоля“ 

(прем’єра). 18.00.
14 лютого — „Ромео і Джульєтта в кінці 

листопада“. 18.00.
15 лютого — „Неаполь — місто 

попелюшок“. 18.00.
18 лютого — „Пропала грамота“. 18.00.
19 лютого — „Останній гречкосій“. 18.00.

Камерна сцена
13 лютого — „Любов на замов- 

лення“. 19.00.
19 лютого — „Катерина“. 16.00.

Львівський драматичний 
театр імені Лесі Українки
14 лютого — „Лісова пісня“. 14.00.
15 лютого — „Лісова пісня“. 18.00.
16 лютого — „Вінні-Пух та всі-всі-всі“. 12.00, 

„Собака на сіні“. 18.00.

Львівський духовний театр 
„Воскресіння“
13 лютого — „Він, вона, вікно,  

покійник“. 19.00.
14 лютого — „Ніч для жінок“. 19.00.
15, 16 лютого — „Ніч для жінок“. 18.00.
19 лютого — „Том, Дік, Гаррі“. 19.00.

Молодіжний академічний 
театр ім. Л. Курбаса
14 лютого — „Амнезія, або Маленькі 

подружні злочини“. 19.00.
15 лютого — „Формули екстази“. 19.00.

Перший український театр 
для дітей та юнацтва
13 лютого — „Дикі лебеді“. 12.00,  

„Вільні метелики“. 16.00.
14 лютого — „Наш Тарас“ (прем’єра). 14.00.
15 лютого — „Троє поросят“. 14.00.

16 лютого — „Зоряний хлопчик“. 12.00, 
„Троє поросят“. 15.00.

18, 19 лютого — „Наш Тарас“  
(прем’єра). 14.00.

Будинок орґанної 
та камерної музики
15 лютого — Концертна програма 

„Сльози душі“ (пам’яті тих, 
хто загинув за Україну). 17.00.




