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ВАША ДУМКА

Доки людина є дитиною?
А й справді, як довго людина
може в душі бути дитиною?
Від чого це залежить і чи має
вплив на її доросле життя?
Як свідчать мої респонденти,
у хорошому розумінні цього
слова, якнайдовше залишати
ся дитиною не лише не завжди
шкідливо, а й іноді корисно.
Це додає людині більше смі
ливості, відкритості, бажання
розкритися найповніше для
світу, для людей, здійснити,
зрештою, свої найсміливіші
бажання, зробити цікаві від
криття, змінити світ на краще.
Оті підвалини, що допомага
ють якнайдовше залишатися
дитиною, закладає сім’я. І тут
багато залежить від того, що
вкладають батьки у дітей:
вихованням виправдовують
власне існування, прагнуть,
щоб діти, коли виростуть,
здійснили те, що не вдалося
свого часу їм, обмежують їх
у їхніх бажаннях і прагненнях,
бояться відпустити їх у „вільне
плавання“ чи, навпаки, хочуть
бачити їх самодостатніми,
впевненими особистостями,
які вміють берегти сімейні
цінності і традиції, поважати
батька й неньку.
Саме від родини залежить, чи
будуть діти згодом слухати
напучення свого батька і не
відкидатимуть науки матері,
чи захочуть вони ділитися со
кровенним, бачити в батьках
своїх друзів, добрих порадни
ків, які допоможуть, а не від
вернуться у скрутну хвилину...
А взагалі, мені здається, що
ми всі доти діти, доки живуть
наші батьки.
Атмосфера у родині, власний
приклад батьків, чудові миті
життя зазвичай повертають
у дитинство. І вже від самої
людини залежить, чи вміє
вона берегти і любити оту
маленьку „дитинку“, яка зав
жди живе у нашому серці, чи
ладнає з нею, зберігає у серці
дитячу безпосередність, щи
рість, вміння прощати образи
(діти довго не гніваються), бо,
як сказав Спаситель, „коли...
не станете, як ті діти, — не
ввійдете в Царство Небесне!“.

Настя Попова, студентка першого курсу Інституту архітектури:

„Доки їсти їй готує мама“
Вважаю, що людина є дитиною до того часу, доки їсти їй
готує мама. Правда, це більше стосується тих, хто живе
у гуртожитку чи на квартирі. А загалом зрілість до людини
приходить тоді, коли вона реально може оцінити свої можливості, знаходить місце в суспільстві і спроможна відповідати за свої вчинки.
Роман Пришляк, студент першого курсу магістратури Інституту
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Для декого цей період не закінчується“
Все залежить від людини. Вона може подорослішати у вісімнадцять років, а може й пізніше, залежно від того, коли
починаєш заробляти на хліб. Знаю таких чоловіків, для яких
період дитинства, здається, не закінчиться ніколи. Такі люди
не створюють своїх сімей, не прагнуть стати самостійними,
а сидять „на шиї“ у батьків. Хоча це проблема батьків, які виховали таких дітей.
Надія Любомудрова, старший викладач кафедри менеджменту
персоналу та адміністрування Інституту економіки
і менеджменту:

„Усе в руках людини“
Чим довше затримуємо в собі дитяче відчуття, тим більше
можемо спробувати нового, дізнатися цікавого, пережити
чимало неймовірних вражень. Чим довше в нас живе „дитячість“, тим ми щиріші і безпосередніші, не втрачаємо
здатності бути творчими людьми. Усе в руках людини і саме їй вирішувати,
коли прощатися з дитинством у доброму розумінні цього слова.
Олександр Николяк, студент другого курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Кожен із нас — дитина“
Вважаю, що, незважаючи на роки, людина завжди в душі
має відчувати себе дитиною, бо насправді діти набагато
краще розуміють деякі речі, ніж дорослі. З роками, залежно від обставин і часу, ми потрапляємо під вплив різних
догм, обмежуємо себе всілякими „рамками“. Коли ж людина втрачає в собі цю дитину, то значить старіє душею. Тому варто час
від часу повертатися в дитинство і не забувати, що кожен із нас — дитина.
Христина Бурштинська, професор кафедри фотограмметрії та
геоінформатики Інституту геодезії:

„Все залежить від характеру“
Все залежить від характеру кожної людини. Знаю багатьох
людей, які у зрілому віці зберігають щирість, безпосередність, вміють усім тішитися, тонко відчувають природу,
навколишню красу, вірять в чудо навіть тоді, коли його,
здається, й чекати не варто. Прикро, що серед молоді є чимало прагматичних
особистостей, яким такі відчуття мало, або й зовсім не властиві.
Міркувала і опитувала Катерина ГРЕЧИН

ч. 17 [2857]
29 травня — 4 червня 2014

NOTA BENE!

3

конференції

Н

авчальний рік завершується низкою конференцій у Львівській політехніці: впродовж
минулого тижня напередодні літньої сесії у Львові гостювали науковці та студенти з різних
країн й усієї України. У вівторок розпочалася наукова зустріч учених-нафтовиків, у середу мова
йшла про технології використання цеолітових туфів, у четвер відбулося відкриття V Міжнародної
науково-практичної конференції „Управління інноваційним процесом в Україні“. Крім цього,
22 травня відбулося нагородження переможців другого етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади з напряму підготовки „Метрологія, стандартизація та сертифікація“. І це ще не все…
Децентралізація влади, інформаційна безпека держави — обговорення цих актуальних проблем,
про які останнім часом не раз чуємо, ініціювали в ІГСН

Насичений науковий тиждень
„Конференційний“
ювілей
90-літтю кафедри хімічної технології переробки
нафти та газу ІХХТ присвятили VII Міжнародну
конференцію „Поступ
у нафтогазопереробній
та нафтохімічній промисловості“, яка відбувалася
у Львівській політехніці 19–
24 травня. Тому після офіційних привітань учасників
організатори надали слово
професорові Юрію Іщуку,
науковому консультантові ПАТ „Азмол“, одному
з найстарших випускників.
Українською мовою привітав колег doctor honoris
causa Львівської політехніки професор Вітольд Бростов із Північно-Техаського
університету США. Свій
виступ американський на-

уковець закінчив словами
„Слава Україні!“.
У межах роботи двох
секцій хіміки та промисловці галузі розглянули
широку наукову тематику: переробка горючих
копалин, нафтохімія та
вуглехімія, хімотологія
паливно-мастильних речовин і технічних рідин,
продукти органічного
синтезу, полімери і композиційні матеріали, екологічні аспекти діяльності
нафтопереробних заводів.
— Учасниками конференції були науковці
з Польщі, Росії, Грузії,
Азербайджану та вищих
навчальних закладів усіх
регіонів України. Тішить,
що до вчених долучилися також українські наф
товики-промисловці
(Херсонський нафтопе-

реробний завод, ТзОВ
„Палтекс“, Бердянське
виробниче підприємство
„Агрінол“, ПАТ „Укрнафтохімпроект“), бо нафтохімія та нафтопереробка
не теоретичні, а суто прикладні науки, — зазначила
секретар оргкомітету доцент Олена Шищак.
21 травня в межах конференції відбулося засідання Української нафтогазової академії.

Українськопольські
дослідження
цеолітових туфів
Міжнародна науково-технічна конференція „Новітні технології використання цеолітових туфів у промисловості“, яка відбулася
у Львівській політехніці
Закінчення на 4 с. m

на сцені

Для тих, хто подарував нам життя
З
гадати і вшанувати матір хоч і вже не у зафіксований календарем її День, а на
десять днів пізніше, вирішили і втілили з допомогою Народного дому „Просвіта“ студенти ІГСН у концерті в актовій залі першого навчального корпусу Львівської політехніки.

Вечір присвятили всім матерям України,
зокрема тим, чиї діти загинули на Майдані.
Ведучі Іванна Яремчук та Наталія Петришин, оголошуючи про виступ того чи іншого ансамблю, учасника свята, налаштовували поетичними рядками слухачів-глядачів
на ліричний лад. І хоч зала, на жаль, була
напівпорожня, та невелика кількість присутніх у ній реагувала дуже емоційно і щиро
на кожну пісню, кожен танець чи вірш.

У програмі концерту були як добре відомі пісні — „Чорнобривці“ (виконувало тріо
„Сондей Варцаба Кох“), „Мамина черешня“
(Ігор Ступір), „Мальви“ (ансамбль сучасної естрадної пісні „Сузір’я“), „Рушник“
(вокально-гітарний дует Івана Горалечка
й Ігоря Крета), так і ті, що, можливо, чуємо рідше — „Грай, музико моя“ (Уляна Кох),
Закінчення на 14 с. m
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Насичений науковий тиждень
Національного наукового центру „Інститут
метрології“ Павло Неєжмаков.

m Закінчення. Початок на 3 с.

Децентралізація
влади: варіанти

ІБІД професор Зеновій
Бліхарський.

„Олімпійці“–
метрологи
19–23 травня кафедра
метрології, стандартизації та сертифікації ІКТА
опікувалася студентами
з усієї України, які змагалися в другому етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади з відповідного напряму підготовки.
Розв’язуючи задачі й виконуючи завдання з метрології, стандартизації та
сертифікації, за перемогу
боролися 36 студентів-бакалаврів. Усі вони були поділені на команди, кожна
з яких складалася з максимум трьох осіб від вишу.
Приємним сюрпризом
для молоді під час під-

| Світлини Анни Герич

20–22 травня, була першою з чотирьох, що
мають бути проведені
в межах Проекту технічної допомоги Євросоюзу. Її учасниками
стали науковці чотирьох вишів, які беруть
участь у проекті: Університету менеджменту і адміністрації міста
Замость (Польща), Люблінської політехніки,
Інституту агрофізики
Польської АН й Інституту будівництва та інженерії довкілля НУ „ЛП“,
який організував зустріч.
Грант Євросоюзу для дослідження цеолітових
туфів у межах Програми
транскордонного співробітництва Польща — Білорусь — Україна науковці
отримали у 2013 році. Завершити заплановані роботи мають намір до кінця
2015 року. Під час конференції її учасники представили початкові результати досліджень та плани на
найближче майбутнє.
— Цеолітові туфи —
унікальні природні пористі мінерали, відомі як
селективні адсорбенти, що
цікавлять хіміків, фахівців
із охорони навколишнього
середовища й науковцівбудівельників. Тому проект відкриває можливості
для міжгалузевої співпраці. В нас є науковий потенціал та великі поклади
цеолітових туфів на Закарпатті, а в польських
колег — добре обладнані
лабораторії і свої наукові
рішення. Спільними зусиллями працюємо над
розробкою інноваційної
моделі транскордонного
використання цеолітових туфів у будівництві,
сільському господарстві,
захисті довкілля, — зазначив під час відкриття
конференції директор

биття підсумків інтелектуального змагання стало
те, що Політехніка підготувала для учасників олімпіади більше нагород, ніж
передбачає стандартний
регламент заходу.
Крім трьох основних
переможців (Галини Чурко,
НУ „ЛП“ — І місце, Ангеліни Корчакової, ХНУРЕ —
ІІ місце, Анастасії Охрименко, ОНПУ, Артема
Пасіки, ОНПУ та Олени
Панченко, НТУ „ХПІ“ —
ІІІ місце), з рук проректора
Дмитра Федасюка символічні подарунки та грамоти
у різних номінаціях отримала більшість учасників,
команди, а також викладачі-куратори груп.
Про перспективи розвитку метрології присутнім розповів заступник директора з наукової роботи

У середу, 21 травня,
відбулася регіональна наукова конференція „Децентралізація
влади в Україні: варіанти, можливості,
наслідки“. Організатори — кафедра політології та міжнародних відносин ІГСН та Науково-аналітичний центр
політичних досліджень
„Вектор“ — запросили до
діалогу науковців, депутатів, та найголовніше,
як наголосила директор
ІГСН Ярина Турчин, —
студентську молодь.
Апелювали до чужого
досвіду, передовсім Польщі. Депутат ЛОР Андрій
Корнат пригадав приклад
Грузії, де після „революції
троянд“ зуміли організувати життя фактично на
основі нового суспільного
договору. Директор МІОК
Політехніки Ірина Ключковська зазначила, що для
змін в Україні важливим
є розвиток горизонтальних зв’язків, зокрема між
заходом і сходом, вироблення стратегій регіонального розвитку, застосування принципу субсидіарності, коли верхні ланки
управління в державі вдаються до рішень чи дій
лише, якщо вони ефективніші, ніж відповідні дії на
нижчому рівні. Цей підхід
має свої традиції в Європі,
нині є одним із правових
основ ЄС. Та не слід забувати і про власні підходи
щодо управління державою (Конституція Пилипа
Орлика, ідеї М. Драгоманова, І. Франка, М. Грушевського, ін., конституційний процес у ХХ ст.),

| Світлини Ірини Шутки
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які, однак, не були реалізовані в радянський період. Крім історичного, говорили й про інші аспекти
децентралізації влади:
омбудсмен у Західному
регіоні при ЛОДА Зінон
Котик — про політикоправовий (потребу реорганізувати всі органи влади,
прийняття нової Конституції), завідувач кафедри
ЗМД Ольга Мельник — про
економічний (розширення
бюджетних повноважень
і формування привабливого інвестиційного клімату
регіонів). Депутат ЛОР
Святослав Шеремета нагадав про важливість адміністративно-територіальної
реформи.
Учасники конференції ухвалили резолюцію,
в якій констатували, що
Україні потрібна децентралізація влади, передача територіальним громадам права вирішувати
місцеві справи. Мова про
збільшення економічної
самостійності адміністративно-територіальних
одиниць, частки фінансів, яка мала б залишатись
у місцевому бюджеті і вироблення механізмів громадського контролю за їх
використанням. У резолюції оптимальною названо
„децентралізацію влади
із збереженням унітарної
форми державно-територіального устрою України“. Учасники наукової зустрічі планують скерувати
резолюцію до комітету
ВРУ з питань державного
будівництва та місцевого

самоврядування, Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та ЖКГ. А ще звернутися
до колег на півдні і сході
України з пропозицією
провести спільну онлайнконференцію на тему
децентралізації влади.
Адже, акцентували, запорука реальних змін — солідарність, громадянська
активність.

Безпека держави
і звичайні люди
Кількаденна ІІІ Міжнародна наукова конференція „Інформація, комунікація,
суспільство 2014“
(ICS–2014), яку організували кафедри
соціальних комунікацій та інформаційної діяльності
й інформаційних
систем та мереж Політехніки, зібрала
учасників із різних
міст України (з-за
кордону через поточні події в Україні
не приїхали). Перший день конференції був
студентський, а урочисто
її відкрили 22 травня —
круглим столом „Проблеми безпеки інформаційного простору України
в сучасних умовах“. Тематика конференції і ситуація в Україні наштовхнули організаторів на думку
обговорити насущні проблеми, розповів заступник
голови програмного комітету конференції, завіду
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вач кафедри СКІД Андрій
Пелещишин:
— Безпека інформаційного простору — інтегрована і складна ділянка:
тут фахівці з різних сфер
можуть прислужитися
власним баченням. Сьогодні в нас є і технарі,
і держслужбовці, і громадські активісти, серед
науковців — історики,
економісти, політологи,
комп’ютерники… Нині
ми живемо в середовищі,
яке самі формуємо. Має
закінчитись той час, коли
уявляємо, що є якісь „великі люди“ — вчений-політолог чи соціолог, — які
знають, як усе правильно
зробити. Насправді технології, ідеї і т. д. в життя
втілюють звичайні люди.
Говорили про кібербезпеку, зокрема нерозробленість критеріїв для її оцінки та відповідної законодавчої бази (експерт із
питань кібербезпеки Віталій Юрчук). Представники
СБУ, які працюють у сфері
інформаційної безпеки,
зосередили увагу на вико-

мовлену інертність, нині
демонструє спроможність
критично мислити. Як зазначив професор Одеської юридичної академії
Денис Яковлев, нині нам
вкрай важливо відмовитися від фікції, яку творить
і нав’язує ТБ, і повернутись до реальності (через
прямі ефіри, стріми).
Звісно, не оминули
теми інформаційного
протистояння України та
Росії. За словами доцента кафедри політології
та міжнародних відносин
Уляни Ільницької, Україна
радше реагує на дії противника, ніж діє на випередження; все ж РФ, вигравши
інформаційну війну серед
власних громадян, загалом
її програла: в пропагований Росією образ „фашистської України“ у світі
повірив мало хто. На думку Ярослава Кирилишена
з ДонНУ, нашій державі
слід шукати власну ефективну модель інформаційної безпеки. Потрібен
і „захист“ (оперативна
адекватна реакція на не-

ристанні маніпулятивних
технологій у ЗМІ, соцмережах. Це спровокувало потребу розмежувати
„зомбування“ і „виховання“. Доцент кафедри прикладної лінгвістики Ігор
Кульчицький певен, що
освічену людину не так
просто зазомбувати. Зазначили, що українське
суспільство, зокрема молодь на Майдані, долаючи певну історично зу-

гатив), і „контрнаступ“
(власна політика позитивного інформування). А це,
як наголосив професор
Сергій Голуб із Черкаського НУ ім. Б. Хмельницького, справа спільна — і державних структур, і медіа,
а передовсім чесних і професійно відповідальних
громадян.
Анна ГЕРИЧ,
Ірина ШУТКА
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коротко

на власні очі

В

ід 12 до 16 травня на літній школі з логістики студенти ІНЕМ
мали можливість на власні очі побачити, що таке ефективне
німецьке виробництво. Приймала українців (крім львівських,
також студентів із Луцька) Hochschule Ostwestfalen-Lippe у Лємго

Вчимося на кращих зразках
На літній школі побувало шість студентів ІНЕМ 4–5 курсів,
успішних у навчанні
та з відповідним рівнем знання іноземних мов. Це Анастасія Панкевич, Ольга
Мамбеткулова (група ЛОГм-11 а), Ольга Данильців, Катерина Мартинишин,
Ірина Ткач (МЕ-48),
які вивчають логістику, та майбутній маркетолог Оксана
Копцюх (ЕМРм-12). Дівчата відвідали провідні виробництва. Це Голландська біржа квітів FloraHolland,
відомі виробники — двигунів Deutz,
систем для виготовлення поліуретану
Hennecke, газобетону Ytong, а також
Böcker, що виготовляє ліфти, крани.
Побували на екскурсії в шахті-музеї
в Ессені, що свого часу була найпрогресивнішою в регіоні, а тепер належить до Світової спадщини ЮНЕСКО.
— Працівники підприємств ознайомлювали нас і з адміністративною
частиною, і з технічними специфікаціями виробничого процесу, зі всіма
ланками, як виробництво, постачання
і складування. Величезне враження на
мене справила Квіткова біржа: вражаючі масштаби, а швидкість проведення операцій охоплює півдня. Це дуже
прогресивні показники, — розповідає
Анастасія Панкевич.
А Ольга Данильців згадує про візит
на Deutz — це один зі світових лідерів
у виробництві газових і дизельних, зокрема екологічно чистих, двигунів:
— Це потужна компанія, з історією. У музеї Deutz нам розказали про
розвиток підприємства, еволюцію
двигуна. Цікаво, що на виробництві,
у складському технологічному процесі
майже відсутня людська робоча сила;
працюють роботи на основі RFIDтехнології, тобто рухаються складом
по лазерних мітках, коли зустрічаються — зупиняються, пропускають
один одного. Дуже чисто, спокійно,
злагоджено. Для майбутніх логістів це
гарний приклад оптимізації процесу
виробництва. Там постійно думають

про розвиток: три лінії виробництва
моторів планують об’єднати в одну,
щороку значні ресурси інвестують
у розробку інновацій.
Захопив політехніків і Düssport на
Рейні, на якому, власне, знаходиться найбільший у світі річковий порт.
Düssport вразив не лише масштабами, але й зорієнтованістю на ведення
соціально відповідальної діяльності
(йдеться зокрема про зменшення впливу шуму на житлову зону неподалік).
Ще один приємний спогад політехніків — дружня атмосфера. Привітними
були і німецькі студенти, і професори — Курт Кльозе, завжди готовий допомогти, і Йорґ Яблінський, що є досвідченим практиком. Сподобалась
і подорож Рейном, екскурсії.
Поїздка українців до Німеччини —
результат багаторічної співпраці. Завідувач секції логістики, доцент кафедри маркетингу і логістики Наталія
Чорнописька каже:
— Співпраця триває з 1999 року. Почалося все зі знайомства Євгена Крикавського — завідувача кафедри маркетингу і логістики Політехніки (який, до речі,
в Україні написав першу докторську
з логістики) — із професором Кльозе.
Німецька логістика — надзвичайно
прогресивна, це взірець для всього світу. Ми дорожимо цією співпрацею: наші
студенти мають змогу побувати на провідних виробництвах, навчатись у Німеччині (цьогоріч було двоє, з вересня
поїде ще двоє). Від наших партнерів також переймаємо новації в навчальному
процесі; наші навчальні програми надаються до зіставлення.
Ірина ШУТКА

Команда Львівської політехніки вдруге поспіль перемогла у всеукраїнському
конкурсі „Професіонали
майбутнього“. Четвертокурс
ники напряму „Телекомуніка
ції“ ІТРЕ розробили і предста
вили проекти впровадження
SDN-рішень на транспортній
мережі операторів зв’язку,
аналогів яким ще немає
в Україні. Друге місце у фіна
лі восьмого конкурсу посіла
команда Харківського на
ціонального університету
радіоелектроніки, третє —
Донецького національного
технічного університету.
Навантаження на викладачів
вишів можуть зменшити до
600 годин на рік. Таке до
повнення внесено до зако
нопроекту „Про вищу освіту“
перед другим читанням у ВР,
повідомила перший заступ
ник міністра освіти і науки
Інна Совсун. Відповідно до
чинного законодавства, мак
симальне навантаження для
науково-педагогічних пра
цівників становить 900 лек
ційних годин. Натомість їх
зменшення дасть викладачам
можливість займатися науко
вою діяльністю, самоосвітою
та не вплине на розмір оплати
праці. Крім цього, це набли
зить їх до європейських стан
дартів, де викладачі мають
200–300 лекційних годин.
МОН України затвердило
терміни вступної кампанії
на 2014 рік: прийом документів буде розпочато 11 липня,
а завершено — 7 серпня.
Таке рішення ухвалили, щоб
забезпечити можливість
вступу абітурієнтів з Донець
кої та Луганської областей, де
школярі через воєнні дії на
території областей не можуть
пройти ЗНО під час основної
сесії. Додаткові тестування
триватимуть з 1 до 15 липня.
Докладну інформацію про
зміни в порядку проведення
ЗНО можна отримати за теле
фоном „гарячої лінії“ Укра
їнського центру оцінювання
якості освіти (044) 503-37-93.
За матеріалами інформагенцій
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секрети успіху

Не відкладати нічого на завтра
Н
| Світлина Катерини Гречин

аукові інтереси старшого наукового співробітника науково-дослідної групи ДБ/3 КАФ Сергія
Щербовських стосуються проблем математичного
моделювання надійності електротехнічних та електромеханічних систем. Нещодавно він отримав
стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених.

Як відзначає доцент кафедри електроприводу
і комп’ютеризованих електромеханічних систем Інституту енергетики та систем керування Богдан Бойчук, Сергій ще студентом
був дуже цілеспрямований,
читав багато додаткової літератури, мав добру підготовку і не боявся доводити
викладачеві свою правоту.
А професор цієї ж кафедри
Ярослав Марущак Сергія
пам’ятає з четвертого курсу, коли читав студентам
лекції з розрахунку надійності електромеханічних
систем:
— Сергій завжди сидів
на першій парті, всі модулі
писав дуже об’ємно, а відповіді на запитання давав
настільки ґрунтовні і всебічні, що викликало щире
здивування і захоплення.
Приємно, що саме мій курс
спонукав його глибше вивчати дисципліну, і це
згодом переросло у кандидатську й докторську
дисертації.
— То Ви — його хресний
тато у науці?
— Так виходить, бо стимулював його до цього
наукового напряму. Він
дуже організований і порядний чоловік. Я більше

таких студентів не знаю.
Вражало, що вже тоді
в нього були розписані
всі дні і години: коли домовлявся про зустріч, то
перед тим перевіряв свої
записи, шукав вільний час.
Його цілеспрямованість
і працьовитість — несамовиті. Мені навіть здавалося, що він аж занадто себе перевантажував,
працюючи весь час дуже
інтенсивно. Шкода, що
він не погоджується переходити на викладацьку
роботу, бо студентів має
чого навчити.
А ось як згадує цей період Сергій Щербовських:
— На четвертому курсі, коли читали курс лекцій із розрахунку надійності електромеханічних
систем, мене наче осяяло:
це моє! Поступово теорія
надійності заполонила настільки, що навіть уночі
змушує думати про себе.
Мабуть, саме тому
впродовж 12 років, відколи
Сергій закінчив Політехніку, йому вдалося чимало:
у 25 захистив кандидатську
дисертацію, а у 32 — докторську, а днями присвоїли вчене звання старшого
наукового співробітника.
За цей час написав 97 наукових та науково методичних праць, зокрема
2 монографії, опублікував
45 статей у фахових виданнях України та за кордоном.
Сергій — учасник 8 науково-дослідних робіт. Одну
з них виконував як науковий керівник — за кошти
гранта Президента України
для підтримки наукових досліджень молодих учених.

Сергій вважає, що в Політехніці працює багато
талановитих молодих людей, які мають колосальні
наукові здібності, але, на
жаль, життєві обставини не в усіх складаються сприятливо, через що
вони не можуть повністю
розкрити свій потенціал.
Йому ж пощастило, що
підтримали на кафедрі,
в інституті та у ректораті,
у пригоді стали й наполеглива праця і невміння
відкладати щось на завтра.
Його професійні успіхи були належно оцінені
іменною стипендією голови облдержадміністрації
та стипендією Кабінету
Міністрів України для молодих учених, трьома дипломами за успіхи у професійній діяльності та
сумлінну працю на благо
університету. Торік додалися ще й нагрудний знак
Львівської політехніки
за заслуги перед університетом і премія Фонду
ім. Юрія Бочкарьова у номінації „За прогрес“. Не
цурається й громадської
роботи: є членом IEEE,
секретарем Вченої ради
ІЕСК, головою секції Ради
молодих учених інституту. Також у різних науково-дослідних роботах
і грантах є співавтором,
виконавцем, відповідальним виконавцем чи науковим керівником.
— Сергію Володимировичу,
що стало поштовхом до такої активної діяльності?
— „Наказ“ мого наукового консультанта професора Ореста Лозинського

займатися наукою і грант
Президента стали основ
ним і потужним поштовхом, які запустили всі
процеси роботи над докторською дисертацією.
Коли йшов у докторантуру, вже практично мав для
докторської 300 сторінок
готового тексту. Наприкінці кожного року цей
текст переробляв, щоразу його удосконалюючи.
На викінченні дисертація
й справді вийшла цікава.
— Що приваблює в науці?
— Мені імпонує сам процес
творчості. Найбільше люб
лю працювати над якимось
програмним кодом та придумувати нові алгоритми.
Захоплює створення нових
математичних моделей та
методів їхньої автоматизованої побудови. Не можу
сидіти і нічого не робити:
в голові весь час крутиться
маса математичних формул. Коли працюю, не помічаю ні часу, ні дня, ні ночі.
Іноді навіть затерпає рука
від холоду. Тому, щоб відпочити від енергетичного
максимуму роботи, мушу
ловити свій ритм, який дозволяє хоч трохи розслабитися. А ось писати статті чи
дисертації не дуже люблю.
— Чим заповнюєте своє дозвілля?
— Нещодавно почав плавати в басейні, відвідую
лазню, які добре знімають
зайве напруження. А ще —
вивчаю польську мову,
добре знаю англійську,
та все ж бракує „живого“
спілкування. Працюю на
дачі, де росте городина,
займаюся садівництвом.
Опікувався дідусем і бабусю, а коли дідуся не стало,
моєї уваги потребує бабуся: родинні цінності для
мене також дуже важливі.
Катерина ГРЕЧИН
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Можливість писати з першого курсу
айбутні журналісти, які навчаються у Львівській політехніці,
видають навчальну газету „Молодий журналіст“. До її видання
може долучитися кожен студент. Сьогодні представники творчого колективу другокурсників Наталя Терендій і Мар’яна Опшитош,
а також завідувач кафедри журналістики та засобів масової комунікації Олена Кузнецова є гостями нашої редакції.

Добровільне
практикування
Випуск „Молодого журналіста“ входить до навчальної програми теорії
і методики журналістики. Хоча газету пропонують видавати всім студентам, починаючи з першого курсу,
однак участь у цьому — справа добровільна. Здебільшого першокурсників ця пропозиція зацікавлює, адже
вчорашні школярі, щойно вступивши
до університету, відразу ж отримують можливість не лише теоретично
навчатися нового, а й практикуватися у майбутній професії на сторінках
друкованого видання.
— Пригадую, десь через місяць
після початку навчання нас, першокурсників, зібрали на кафедрі і розповіли про газету. Знайшлися люди,
яких це зацікавило, обрали головного редактора, заступника, верстальника, літредактора і коректора, бо
уже трохи знали один одного і хто
до чого надається, — розповідає головний редактор групи другокурсників Наталя Терендій.
— Головним редактором ми обрали Наталю, адже вона вже встигла
проявитися як староста, показати свої
організаторські здібності, — додає
Мар’яна Опшитош. — Позаяк я перед
Політехнікою вже закінчила коледж
ім. І. Пулюя у Зборові, де здобула спеціальність „Розробка програмного
забезпечення“, то взялася за верстку.
Хоча ми всі також готуємо публікації.
Щодо авторів, то вони постійно інші, адже до підготовки газети
можна долучитися будь-коли. Тематику студенти переважно обирають
самі, однак на першому курсі їм допомагають викладачі.
— Перше число здебільшого стосувалося подій, що відбувалися у Львівській політехніці. Також пригадую, ми
робили цікаві опитування серед першокурсників нашого інституту — майбутніх правників, психологів, журналістів, а останню, гумористичну сторінку підготували на основі кумедних

випадків зі студентського життя. Для
прикладу нам показали один випуск
наших колег зі старшого курсу, тому
в основному не копіювали, а робили
все по-своєму, розробляли власний
дизайн, логотип, — згадує Наталя.
— Які труднощі чи проблеми виникали при підготовці перших випусків?
— Вони стосувалися верстки, адже
спочатку це доводилося робити у „Ворді“, де макетування обмежене, і лише
згодом я почала вивчати та використовувати „Індизайн“,— каже Мар’яна.
У наступних випусках студенти
розширили тематику, почали висвітлювати події не лише вишу, а й міста
загалом. Розширилася палітра жанрів, з’явилися інтерв’ю, журналістські розслідування, репортажі, рецензії на вистави та книжки. Однак
усе-таки переважають студентські
теми, адже ними сьогодні найбільше живуть майбутні журналісти. Для
тих, хто пробує себе в літературній
творчості, є рубрика „Проба пера“.
— Як формуєте кожне число? Чи плануєте заздалегідь?
— Зазвичай збираємося за два тижні
до випуску газети. Одні пропонують
свої теми, інші можуть отримати
редакційне завдання. Якщо про те
саме хочуть написати двоє, то пропонуємо їм співавторство, — розповідає Наталя.
Підготовлені тексти перечитує
головний редактор, після чого з ними
працюють літредактор і коректор.
Тоді із заготовками починає працювати верстальник Мар’яна. Готову
верстку перечитує викладач теорії
і методики журналістської творчості.
Зазвичай у світ виходять 1–2 примірники газети, один із яких зберігають на кафедрі, другий вивішують
на стенд. Автори можуть собі також
роздрукувати газету, бо ж кожен
отримує її в електронному вигляді.
Студенти переконані, що видання „Молодого журналіста“ допомагає їм формуватися профе-
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сійно. Наскільки? Відповідь на це
вони отримають уже в червні, коли
потраплять на практику до ЗМІ.
Заохочення через додаткові бали
— Той, хто бере участь у виданні
газети, отримує додатковий бал за
кожну публікацію з профілюючої
дисципліни — теорії і методики
журналістики, — розповідає заві
дувач кафедри журналістики та ЗМК
у Політехніці Олена Кузнецова.
„Молодий журналіст“ не має визначеної періодичності. Зазвичай
студенти намагаються видати газету до сесії. Додатковий бал для
них — це і оцінка за практичну роботу, і заохочення дописувати саме
до навчальної газети, а не до тієї, де
платять гонорари.
— Скільки газет уже видано на кафедрі?
— Загалом маємо шістнадцять випусків різних курсів і, відповідно,
редколегій. Кожна з них проявляє
свою ініціативу не лише в підготовці публікацій, а й у створенні дизайну, розташуванні анонсів, виборі
шрифтів тощо.
— Які настанови Ви як викладач даєте майбутнім журналістам?
— Це радше поради. Стосуються
вони вибору тематики з урахуванням
читацької аудиторії, методів збору
інформації, журналістської етики
при спілкуванні з респондентами.
— А як щодо вибору жанру?
— Ми вимагаємо, щоб студенти писали в тих жанрах, які вивчають саме
цього семестру. Так вони закріплюють вивчене на практиці.
Спілкувалася Ірина МАРТИН
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опри негативні
прогнози щодо
можливості провести
в Україні позачергові
вибори Президента
25 травня 2014 року,
вони таки відбулися.

Хоч у Донецькій та Луганській областях левова частка
виборчих дільниць так і не
запрацювала, а в самому Донецьку не відкрилася жодна, виборці інших регіонів
України, а також закордонних округів показали безпрецедентно високу явку,
відтак загалом у виборах
Президента взяло участь
60,3
виборців. Через
анексію Криму, на території півострова та міста Севастополя проведення виборів виявилося неможливим. Однак близько 6 тисяч
кримчан мали можливість
проголосувати на материку.
Найбільш активні
вранці були виборці Києва (на 11.00), а на 20.00
(завершення голосування) — мешканці Львівщини (78,1 ), Тернопільщини (76,6 ), найменша явка
виборців (не враховуючи
проблемних східних областей, де проголосувало
у Донецькій 15,4 , у Луганській 38,9 ) зафіксована у Закарпатській
(51,08 ) та Запорізькій
областях (51,14 ). На багатьох дільницях, особливо у великих містах, люди
вистоювали кількагодинні
черги, аби отримати бюлетені й виконати свій громадянський обов’язок.
Дуже активно проголосували українці за кордоном, незважаючи на те,
що для свого волевиявлення їм доводилося долати
іноді сотні кілометрів.
Зазвичай пасивна молодь також показала високий відсоток присутності
на виборах. Як розповів
проректор Львівської політехніки Богдан Моркляник,

на львівських ДВК, розташованих у Студмістечку
університету, де голосували студенти, активність
виборців також була незвично висока: гуртожиток
№3–73 , №8–70 , №11–
67 , №14–81 , №15–73 .
Ще одна несподіванка (втім, такий варіант
не тільки прогнозували
соціологи, а й пропагувала команда найбільш
рейтингового кандидата) — перемога Петра
Порошенка ще в першому турі виборів. Щоправда, цей результат — це
наразі дані екзит-полів.
Але якщо враховувати,
що соціологічна похибка
становить не більше 4 ,
а йому соціологи нарахували 55–57 , то перемогу
штаб Порошенка-Кличка
святкував не передчасно.
Станом на 10.00 вівторка, 27 травня, опрацьовано 94,73 по Україні,
100 у межах закордонного виборчого округу.
54,46
голосів виборці
в Україні віддали за Петра Порошенка, на другому місці Юлія Тимошенко
(12,88 ), на третьому Олег
Ляшко (8,38 ), на четвертому Анатолій Гриценко
(5,46 ), на п’ятому Сергій
Тігіпко (5,28 ). За кордоном за Петра Порошенка
проголосувало 62,31 виборців, 9,31 — за Олега
Ляшка, 8,06 — за Анатолія Гриценка, 6,96 — за
Юлія Тимошенко, 4,12 —
за Ольгу Богомолець.
Крім цього, підтримка
лідера підтверджена абсолютно всіма областями. Петрові Порошенку
віддали найбільше голосів
виборці всіх дільниць.
Зі значним відривом
він переміг і у Львові,
й у Львівській області, й на
„студентських“ дільницях.
Зокрема, у 3 гуртожитку за нього проголосував
831 виборець (на друго-
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Вибори Президента відбулися

му місці Олег Ляшко зі
150 голосами, на третьому Анатолій Гриценко зі
126-ма, у 8 — відповідно
581 голос, 231 і 144. У 14 і
15 гуртожитках на другому місці опинився Гриценко (відповідно 168 і
179 проти 136 і 169 за Ляшка), а лідером так само виявився Порошенко — відповідно 732 і 1100 голосів.
Не обійшлося й без казусів. Перший російський
телевізійний канал розповсюдив інформацію нібито
зі сайту ЦВК, згідно з якою
найбільше голосів виборців
набрав лідер „Правого сектора“ Дмитро Ярош (37 ).
Водночас Укрінформ повідомив, що це не помилка,
а провокація й елемент невдалої спецоперації російських спецслужб в інформаційній війні з Україною.
„СБУ та Держспецзв’язок
у співпраці з українськими IT-фахівцями виявили,
локалізували та остаточно знешкодили вірусне
програмне забезпечення,
вірусну закладку, що повинна була спрацювати
у поствиборчий період
підрахунку голосів на сайті ЦВК. Зокрема, переможцем виборів з показником 37 і еквівалентом
19 млн. виборців мав стати
Д. Ярош“, — повідомило
джерело у профільному
підрозділі СБУ, що поба-

жало залишитися інкогніто. За словами джерела,
вірус було знешкоджено за
40 хвилин до виходу сюжету ОРТ в ефір. Очевидно,
про це не встигли дізнатися у Москві, тому подали
„фейкову“ новину, яка за
фактом навіть не відбулася.
Одразу після оголошення попередніх результатів
більшість кандидатів, які
програли вибори, визнали, що все пройшло чесно.
Зокрема, Юлія Тимошенко
заявила, що готова допомагати: „ На виборах, які
відбулися в умовах військової агресії, голосувати було
дуже складно, тому те, що
ці вибори відбулися, — це
велика перемога України
і українського народу. Ці
вибори були такими, яких,
можливо, ми не бачили за
23 роки незалежності“.
„Я переконана, що
наша команда, і я особисто зробимо все можливе,
щоб допомогти всім гілкам
влади в Україні будувати
європейську, сильну Україну, щоб нарешті провести
референдум щодо членства
України в НАТО і захистити
Україну саме повноправним членством в ЄС і колективних системах безпеки та оборони глобального
світу“, — наголосила вона.
Нелегітимними вибори в Україні назвав лише
втікач Віктор Янукович.
У черговій заяві, яку поширила російська агенція
ІТАР-ТАРС, він запевнив,
що поважає вибір, який зробив український народ на
виборах президента країни,
але для їхньої легітимності
необхідна участь південного сходу. „Багато виборців
цих регіонів були ображені
й принижені діями нелегітимної „влади“, яка прийшла в результаті військового перевороту“, — стверджує Янукович.
Тетяна ПАСОВИЧ
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ї знають як дуже діяльну сеньйорку „Пласту“, володарку
ордена „Вічного Вогню в сріблі“,
учасницю довоєнних новацьких
таборів у Підлютому та юнацьких на Соколі, де зустрічала
Митрополита Андрея Шептицького. А от політехнічні роки
Богуслави Гринів журналісти
та інтернет-спільнота скромно замовчують. У рік, коли їй
виповнюється 90, а альма-матер
святкує 170-літній ювілей, вартує заповнити „білі сторінки“
професійної біографії ще одного
незвичайного політехніка.

Повоєнні студентські роки
Днями кафедра хімічної технології
переробки нафти і газу ІХХТ, на яку
1947 року вступила Богуслава Гринів,
повернувшись з родиною із заслання
з Казахстану, також відзначала своє
90-ліття. У повоєнні роки вона належала спочатку до хімічного, а потім
до нафтового факультету, від якого
бере початок історія Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу.
— Після повернення до Львова
я здобула атестат зрілості, але мені
бракувало гімназійної освіти, яку
перервала війна і депортація. На
спеціальність „Технологія нафти
і газу“, як і більшість моїх одногрупників, вступила тому, що стипендія нафтовиків була на 100 рублів
вищою. Після війни було скрутно
з грішми. Тоді багато студентів
вступили не одразу після шкіл та
гімназій, а втративши кілька літ по
тюрмах, спецпоселеннях, на фронтах. Молодших одногрупників ми
називали діточками, — розповідає
Богуслава Михайлівна, що за гарної
погоди традиційно шпацирує парком, шанобливо прислухаючись до
природи, по-філософськи, та все ж
з тривогою роздумуючи про нинішні політичні реалії, за якими щодня
стежить по телебаченню і в пресі.
— До грудня 1947 року стипендія
була така, що її на 10 хлібин вистачало, а харчі в їдальні нам по картках
видавали. Після грошової реформи
стало легше. Ми з Богуславою мали
більшу стипендію як відмінники.
Вона завжди була весела, ініціа-

| Світлина Анни Герич

Таких, як Богуслава Гринів, — одиниці
Ї

тивна й дуже розумна. У 1967 році
я зустрів Бусю й дуже здивувався,
що вона захистила кандидатську
роботу з нарисної геометрії. Це
велике досягнення. Мені було простіше, бо залишився на рідній кафедрі, а Богуслава перша в Політехніці
та довгий час єдина мала захищену
кандидатську дисертацію з нарисної
геометрії. Вона така наполеглива!
Після 50-річчя від закінчення університету щороку організовує зустрічі для однокурсників. Щоразу
маємо якусь нову культурну програму: йдемо в музей або до якогось
замку, — розповідає молодший однокурсник Богуслави Гринів, нині
професор кафедри ХТНГ Василь
Шевчук.

Особлива викладачка
Львівську політехніку Богуслава Гринів закінчила з відзнакою
1952-го року, а після двох років роботи інженером в „Укнафтопроекті“
та викладачем кафедри інженерної
графіки Лісотехнічного інституту
(до 1960-го) повернулася на кафедру
нарисної геометрії та інженерної
графіки Львівського політехнічного інституту асистентом. Вже звідси 1962 року Богуславу Михайлівну
скерували в аспірантуру при Московському авіаційному інституті,
після якої 1965-го вона достроково
захистила дисертацію на тему „Теоретичні дослідження методів відображення на основі проективних

інволюційних перетворень“, здобувши науковий ступінь кандидата
технічних наук. Повернувшись до
Львова, до 1987 року працювала доцентом кафедри нарисної геометрії
та інженерної графіки ІМФН.
— Так, як вона, проективну геометрію знають одиниці. За всю історію нашої кафедри фахову освіту
такого рівня мали 2–3 особи. Довший час Богуслава Михайлівна була
заступником завкафедри. Ми викладали для всіх технічних спеціальностей Політехніки, кафедра була
опорною у Львові, тому заступник
керівника мала багато роботи. Але
знаходила час на екскурсії історичними місцями для студентів-вечірників, організовувала Шевченківські свята, у співавторстві написала
підручник „Нарисна геометрія на
алгоритмічній основі“ (1972 р.), —
згадує Романа Воробкевич, доцент
кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки з 1975 по 2001 роки.
Про Богуславу Гринів охоче
розповідає і Ніна Прокоф’єва, старший викладач кафедри НГГ в 1972–
2003 роках:
— На неї рівнялися всі молодші
викладачі. Незважаючи на високий
професіоналізм, Богуслава Михайлівна проста і доступна у спілкуванні. Завжди цікавилася мистецтвом,
розмовляла з такою гарною галицькою вимовою. Її любили студенти,
бо до всіх ставилася з повагою, ніколи не кричала, не ображала і не
принижувала нікого.
…У Політехніці Богуслава Гринів
застала ректором ще Стефана Ямпольського, а загалом вчилася й працювала при п’ятьох ректорах. Із Юрієм Бобалом познайомилася вже, коли
вийшла на пенсію, під час створення
товариства „Пошук“. Вона пам’ятає,
як постали деякі корпуси вишу, де
знаходяться найкращі лекційні аудиторії, цікавиться життям університету, а донедавна Богуслава Михайлівна була уважним слухачем лекцій, які
відбуваються у межах проекту Ірини
Фаріон „Від книги — до мети“. Щодня 90-річна Богуслава Гринів наполегливо працює над собою. Зокрема,
тренує пам’ять, вивчаючи щонайдовші вірші українських поетів.
Анна ГЕРИЧ
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лицарі духу

В гостях
у блаженного Василія
За віру Христову

У катакомбах

Твердий у вірі, енергійний
і доступний у спілкуванні,
о. Величковський легко здобував прихильність людей,
довіру й повагу церковного
проводу. 1936 р. він був одним із головних доповідачів
на Об’єднавчому з’їзді УГКЦ
у Львові.
Завжди легко погоджувався на переїзд туди, де
вірні найбільше потребували підтримки і допомоги:
передвоєнний Станіславів,
окупований гітлерівцями
Кам’янець-Подільський,
Тернопіль напередодні
вступу туди радянських
військ. Саме там 1945 р.
його заарештували і вимагали перейти на православ’я
(„або підпишетеся про перехід на православ’я й відразу поїдете додому, або
не вийдете звідси ніколи“).
О. Величковський не визнавав відступництва і вибрав
друге. Його засудили до
найвищої міри.
Очікуючи виконання
вироку в камері смертників, о. Василій врятував не
одну душу, навернувши
в’язнів до віри Христової
і підготувавши їх до зустрічі з Господом. На смерть
ішов зі словами, що вмирає за УГКЦ і святу віру.
Але тут з’ясувалося, що
розстріл йому замінили на
10 літ ув’язнення в концтаборах Воркути. Працював
у нелюдських умовах упродовж усього десятилітнього терміну, але, який би не
був втомлений, у потаємному куточку шахти щодня
відправляв Служби Божі,
провадив духовні розмови
із в’язнями, полегшуючи їм
каторжне життя. Тому його
перекидали щораз в інші
шахти й тюрми.

1955 р. повернувся до
Львова і зайнявся організацією життя катакомбної
церкви, яка за радянської
влади діяла таємно: нав
чав молодих семінаристів
у підпільній семінарії,
сповняв душпастирські
обов’язки. Він свято вірив,
що Українська греко-католицька церква неодмінно
відродиться і потребуватиме духівників. Тим
часом Ватикан розглядав
кандидатуру отця Величковського на призначення предстоятелем УГКЦ
в Україні. 1959 р. Папа
Іоанн XXIII (до слова, нещодавно канонізований,
як і Іван Павло II) номінував його єпископом.
Але як здійснити архієрейські свячення, якщо
митрополит Йосип Сліпий — єдиний, хто має на
це право, — у в’язниці?
Тоді Папа звернувся до
Генерального секретаря
КПРС М. Хрущова з проханням відпустити на II
Ватиканський Собор Йосипа Сліпого, і він під час
свого триденного перебування в Москві 4 лютого
1963 р. висвятив о. Василія
на єпископа. Після того
його призначили місцеблюстителем глави УГКЦ
в Україні. За шість років
владика Величковський
висвятив 40 нових священиків катакомбної церкви.

Закінчення. Початок у ч. 16

Повернення
блаженного до
життя вічного
Сестри, які опікуються
музеєм о. Величковського, можуть розповісти
багато цікавого про його
життя, на жаль, такої
можливості не маємо ми,
тому обмежимося кон-

статацією фактів: 2 січня
1969 р. владику знову заарештували й ув’язнили
на три роки в тюрмі найсуворішого режиму в Комунарську, що на Донбасі. Про цей період він
не любив згадувати, але
на фотографіях бачимо,
що колись кремезний
здоровий чоловік повернувся звідти замученим
і невпізнанним — значно
меншого зросту, хворий,
хоч і незламний духом. За
переказами, його катували фізично і морально.
Як свідчить брат Василь
Стець, перед звільненням владики з ув’язнення
за наказом КГБ йому
зробили ін’єкцію отрути
сповільненої дії, тому він
згасав на очах.
Проживати в Україні
Величковському не доз
волили, а вислали за її
межі. 15 червня 1972 р. на
запрошення канадського митрополита Максима
Германюка він оселився
у Вінніпезі, де продовжував душпастирську і громадську діяльність. Заохочений колегою, о. Величковський написав розлогу
автобіографію-спогад, яка
вийшла друком у Канаді.
30 червня 1973 р. серце владики зупинилося
назавжди. Його похорон
перетворився у велику
релігійно-національну
маніфестацію.
Після виходу УГКЦ із
підпілля і особливо після
проголошення незалежності України в Римі почали підготовку до обряду беатифікації владики,
який здійснив Папа Іван
Павло ІІ 27 червня 2001 р.
у Львові.
16 вересня 2002 р. у Він
ніпезі відбулася церемонія
перенесення праху бла-

женного до храму св. Йосифа. Як свідчать очевидці, відкривши труну, вони
завмерли в подиві — тіло
о. Величковського не зазнало змін: обличчя й борода променіли святістю,
руки були тілесного кольору й тримали хрест.
Пролежавши в землі майже тридцять літ, владика
лежав як живий, попри
те, що одяг і труна зотліли. Нетлінне тіло помили
й одягнули в нові архієрейські ризи.

Post Scriptum
Покидаючи це маленьке скромне помешкання,
дякую Всевишньому, що
привів мене сюди і дозволив наблизитися до
пізнання цієї величної
особистості. Тільки наблизитися, бо щоб пізнати
і почерпнути хоч краплину сили його духу, треба
ще багато чого пережити,
збагнути, осмислити.
А ще мені подумалося, що великим за духом
людям не потрібні великі
хороми. Лиш убогі духом
та інтелектом прагнуть
розкоші: нечесно привласнених палаців, золотих батонів, нікчемних
символів влади, завдяки
яким уявляють себе великими. Та, як писав Василь
Симоненко: „Мало великим себе уявляти — треба
великим буть!“.
Ярослава ВЕЛИЧКО
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громадські ініціативи

коротко

Зі Львова до Одеси
курсує „Потяг дружби“

М

инулого тижня (в ніч на 21 травня) до Одеси зі Львова вперше вирушив незвичайний потяг — „Потяг дружби“. Один із вагонів прикрасили зображенням котів, написом із відомого і для багатьох улюбленого
мультфільму „Малюк і Карлсон“ — „Спокойствие, только спокойствие“,
а всередині вагон був наповнений хатнім затишком — скатертинки (в тому
числі й вишивані), м’які іграшки, пледи, гарні горнятка і безліч цікавих
книжок. Пасажирів пригощали солодощами — печивом та цукерками.

— Ідея зародилася, щоб підтримати
всіх людей, які зараз опинилися у вирі
неспокою та військових подій. Спершу дівчата, які в Києві співпрацюють із
Громадським сектором Майдану, вирішили розмалювати фіранки для потяга.
А потім ми вирішили по-особливому
оформити весь вагон. Спершу планували, що такий потяг курсуватиме на Схід
(ця ідея виникла ще місяць тому), але
події там дуже динамічно змінювалися,
тож ми не були впевнені, чи це добра
думка, зважаючи на ситуацію, яка зараз
там, — розповіла співкординатор акції
Олександра Навроцька.
На заклик допомогти створити такий особливий затишний вагон спільних цінностей відгукнулося чимало
молоді з різних куточків України. Та,
на жаль, не обійшлося без труднощів
та неприємностей.
— Чим більше розходилася інформація про нашу ініціативу, то більше
мені телефонували, писали з погрозами. Дзвонили люди різного віку,
особливо агресивні слова доводилося
чути від жінок, вони читали образливі
та погрозливі вірші. Навіть були дзвінки від одеських міліціонерів, довелося
спілкуватися із заступником одеського
губернатора. Безліч разів казали, що
цього нікому не потрібно, що краще

туди взагалі не їхати, — розповідає
Олександра. — Це змусило задуматися, чи варто продовжувати, ми радилися з усіма організаторами цієї акції. Та
коли переглянули і проаналізували коментарі до наших повідомлень в інтернеті, то зрозуміли, що більшість погроз дуже схожі за змістом, очевидно,
це було просто проплачено, й писали
одні й ті ж люди. Ми зрозуміли, що це
психологічний тиск, якому не варто
піддаватися. Адже насправді цей захід
був невигідний тим, хто залякує людей
на Півдні міфічними „бандерівцями“.
А ми цією акцією зруйнували всі стереотипи. Квитки були у вільному продажу, тож пасажири, які потрапили у цей
вагон, були приємно вражені. В Одесі
потяг теж зустрічали дуже радо і тепло, хоч він прибув із запізненням через барикади на колії. Наші активісти
повернулися з величезною кількістю
квітів. Зараз одесити мають намір навзаєм створити „вагон-тільняшку“.
Думаю, було б цікаво, якби такі „вагони дружби“ курсували по всій Україні.
Це спонукало б людей задумуватися,
чи треба ненавидіти один одного, чи
все ж таки є спільні цінності, — наголосила наостанок дівчина.
Наталія ПАВЛИШИН

У Харкові учні однієї з приватних шкіл вирішили відмовитися від випускного
балу і віддати заощаджені
гроші дітям із хворим
серцем. Зекономивши на
розкішних сукнях і дорогому
взутті, школярі планують зі
брати близько 500 тис. грн. —
це врятує життя десяткам
малюків. Старшокласники
бували у Харківському ін
ституті невідкладної хірургії
і бачили дітей, чиє життя за
лежить від операцій, на які
їхні батьки не мають грошей.
21 травня українська військова делегація взяла
участь у загальній аудієнції Папи Римського Франциска. Військовослужбовці
на чолі з владикою Михай
лом (Колтуном), керівником
Департаменту Патріаршої
курії УГКЦ передали Папі
Франциску лампадку, що
була освячена на початку
паломництва у Києві на
Майдані Незалежності та по
дорожувала в руках курсан
тів через святині Європи, її
світили під час урочистостей
у Люрді, молячись за мир
в Україні та всьому світі.
Кожен з учасників аудієнції
отримав вервицю з благо
словенням Святішого Отця.
П’ятий рік поспіль із нагоди
Міжнародного дня захисту дітей (1 червня) ЛОГО
„Борець“ проводитиме
благодійну акцію „За поцілунок — дітям на дарунок“.
Упродовж тижня у централь
них частинах міста та біля
вишів волонтери-цілуваль
ники зі скриньками в руках
пропонуватимуть зробити
пожертву в обмін на поцілу
нок у щічку. Кожен охочий
зможе допомогти тим, хто
справді цього потребує,
отримати багато позитивних
емоцій від розданих поці
лунків. 1–2 червня волонтери
завітають до 15 багатодітних
сімей із привітанням до Між
народного дня захисту дітей
та вручать подарунки.
За матеріалами інформагенцій
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особистості

Олег Панас — діяльний,
активний, патріотичний
П

ершим тривожним сигналом, який свідчив про те, що події які
почалися в Україні наприкінці листопада, а потім переросли у криваву Революцію Гідності, не будуть такими простими, як здавалося на
початку, став скандальний арешт львівського фотографа, громадського
активіста Олега Панаса. Його затримали та звинуватили в організації
й активній участі в масових заворушеннях за те, що він вийшов обстояти
право на гідне життя, проти злочинності тодішньої влади. Отож, знайомтеся ближче з випускником Львівської політехніки Олегом Панасом.

— Як на Ваше життя вплинули революційні події в Україні?
— Майдан змінив мій світогляд. Ще
рік тому мене не покидало відчуття, що займаюся не тим, що треба,
і лише проблисками виступали моменти, коли чітко знав, що і для чого
роблю. Майдан вивів мене з цієї „матриці“ остаточно. Я максималіст
у всьому, і саме події у Києві дуже
чітко показали, хто є хто, що і як
треба робити далі.
Щоправда, для мене активна
участь у революції закінчилася після
арешту. Був уже знесилений фізично,
а ще більше морально. Перша думка,
яка виникла при затриманні, — грабують, бо саме йшов купувати планшет. А вже коли везли у машині, то все
стало зрозуміло. Та зрештою, ще перебуваючи на Майдані, було відчуття, що може статися щось схоже, але
тоді це все сприймалося по-іншому.
Коли перебуваєш у колі однодумців,
побратимів, тоді не думаєш, що може
бути якось по-іншому.
— У чому полягає теперішня Ваша діяльність?
— Був і залишаюся активним у громадській роботі. Зараз передовсім
займаюся темою формування територіальних громад. Закликаю всіх,
хто не має можливості їхати воювати, долучитися до формування
таких громад. Інформації про цю
роботу є досить багато, а яскравим
прикладом їхньої діяльності й ефективності є Швейцарія.
Також долучився до створення
групи, яка об’єднуватиме чоловіків
(зараз охочих долучитися вже є понад 2 тис. осіб) після 40 років, які реально готові і спроможні воювати.
Та, на жаль, на владному рівні поки
цей проект не має підтримки (структура повинна бути зареєстрована
юридично).

— Ваша виставка фотографій із Майдану була однією з перших. Розкажіть
трохи про неї.
— Ця виставка не була художньо довершена. Головний акцент тут на ракурсах і документалістиці. Планую
зробити ще одну виставку, де будуть
якісно підготовлені роботи, бо показати є багато що, але нема наразі
часу для підготовки. Думаю, що такі
фотографи-репортери були потрібні
на Майдані. Коли я з камерою, то потрапляю в іншу реальність. У повній
мірі це відчув саме в Києві, де постійно перебував у гущі подій. Найдивнішим було, коли в один момент
усвідомив, що опинився зі своїм
фотоапаратом за спиною у беркутів.
Звичайно, дістав, коли вже виходив
з їхнього кільця. Щоправда, ще на
початку вони не жорстоко реагували
на фото та відеокамери, можливо,
тоді це й врятувало.
Найбільше у фотографіях ціную документальну достовірність.
А взагалі фотосправу, як і багато
чого іншого, вивчав самостійно.
При можливості спілкуюся з видатними фотографами. З ними достатньо поговорити, щоб дізнатися
багато. Вони видають готовий рафінад знань, які не осягнеш, не маючи
необхідної бази. Це як у математиці:
якщо не знаєш основного, то не розумієш усього решта.
— Чи плануєте пов’язати своє життя
з політикою?
— Якщо відверто, не бачу себе в сучасній політичній системі. Моя діяльність — діяльність спротиву.
Таке враження, що я постійно перебуваю в опозиції. Думаю, боротьба і спротив у мене генетично закладені. Один мій дід був засланий
у Сибір, другий — із братами воював в УПА. Та, як кажуть, владу треба
„шугати“, яка б вона не була добра.

Бо якщо вона не відчуватиме страху,
то не буде максимально ефективна.
— Чи маєте підтримку від рідних?
— Найбільше мене підтримує дружина. Вона українська патріотка
з Харківщини. Незважаючи на те,
що у нас велика різниця у віці (13 років), між нами панує цілковите взає
морозуміння. Я бажаю кожному так
розумітися зі своєю половинкою.
Нам не треба шукати жодних ком
промісів, нема жодних „але“.
— Навчання в Політехніці— чим
запам’яталося і що дало?
— Студентське життя в мене було
досить нудне. Ще зі школи звик майже весь час приділяти навчанню, всі
олімпіади були „мої“. Вступивши
у Політехніку, ставлення до навчання не змінив. Я переконаний, що така
спеціальність, як математика — це на
все життя. Мені запам’яталися слова
тодішнього декана прикладної математики Михайла Івановича Худого
(вже покійний). На першій парі, звертаючись до студентів-першокурсників, він сказав: головне, що ставить
перед студентами вища школа, — навчитися вчитися. Логічне мислення,
всі математичні закони, формули „сидять“ у мені досі і дуже допомагають.
— Як Ви оцінюєте сучасну молодь?
— За „майданівський“ період я познайомився з величезною кількістю
молодих людей — які вони неймовірно талановиті! Думаю, якби не така
молодь, то давно б у всьому розчарувався. Моя віра в молоде покоління
настільки велика, що я готовий задля
них хоч десять разів ще обстоювати
такі майдани. Це люди, які не мислять
шаблонами, які вільні від стереотипів,
незалежно ні від чого.
Наталія ПАВЛИШИН
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коротко

Спалахи нових імен

Ж

урі другого фестивалю студентської фотографії „Спалах“, успішно подолавши муки
вибору, визначило й нагородило
його переможців у чотирьох номінаціях, а гран-прі розділило між
двома студентками-учасницями.

Голова профбюро ІНЕМ Данило
Цвьок, відкриваючи дуже стислу
й емоційно наповнену церемонію
нагородження переможців фестивалю, насамперед підсумував, що „концепції фестивалю дотримано — він
зостається студентським і викликає
захоплення, що фотографія є засобом передання емоцій і того, що
примушує задуматись“. Журі, зі свого боку, висловило власні враження від конкурсу: для режисера Люби
Сорокіної втішно, що студенти активні і, незважаючи ні на що, хочуть
фотографувати (до речі, фотографії
надрукували спонсори — фотостудія Баранських) і ще й надсилати свої
роботи на конкурс, а фотокореспондент Віталій Грабар зауважив, що
багато світлин „гарно лягало, але не
в ту категорію, не в ту номінацію“.
Можливо, тому від нього — спеціальна нагорода — Чаду Зоратлі зі
Львівської політехніки за цікаве фото-спостереження „Tall Small“.
Отож, дипломи отримали: у номінації „Люди“ — Юрій Формусяк
(ЛНАМ) за світлину „Важкий ра-

нок“, у номінації „Архітектура“ —
Богдан Бобак (Львівська політехніка) за світлину „Ритм“, у номінації
„Пейзаж“ — знову ж Богдан Бобак
за зображення гір, вкритих майже
суцільним шаром хмар — „Небесне
покривало“, у номінації „Репортаж“ — Ольга Хміль (Львівська політехніка) за світлину „Real life“.
Гран-прі журі присудило Марті
Яремко (ЛНУ ім. І. Франка) за роботу, в якій пейзаж чудово поєднався із елементами архітектури —
„Fairyland“ й Анні Зевако (КНУ
ім. Т. Шевченка) за тепло зловлену
дотепну фотомить „Сусіди“.
Наталя ЯЦЕНКО

на сцені

Для тих, хто подарував
нам життя
m Закінчення. Початок на 3 с.

„Материнська любов“ (Наталія Варцаба), „Мамо“ (Катерина Гладій).
Іван Горалечко й Ігор Крет переспівали пісню „Мам“ Кузьми Скрябіна,
замінивши рядок „уже минула 43-тя
осінь“ на „20-та“, отримавши підтримку зали — оплески. Аплодисментами зустрічали та проводжали
присутні й шоу-балет „Аверс“, ансамбль бального танцю „Грація“,
а також завершальну запальну пісню
„Мова єднання“ у виконанні ансамблю „Сузір’я“.

Шана, любов до матері, усвідомлення, що „можна пройти крізь пустелі і хащі, тільки без мами не можна
нізащо“… Однак світлий бік материнства має і свої тривоги та втрати. Україна-мати останніми часами
це відчула уповні, тому студенти не
могли оминути цієї болючої теми
і вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні віршем „Мамо, знаєш, як
хочеться жити“, який прочитав Владислав Бахін, і піснею „Свіча“, яку
виконала Оксана Сондей.
Наталя ЯЦЕНКО

Фестиваль аматорських короткометражних фільмів
„KINOPIXEL“, який уже три
роки відбувається у Львівській
політехніці, до 6 червня збирає анкети на участь у ньому.
Цьогоріч він вимірює коротким
метром таку величину, як любов.
Учасником фестивалю може
стати режисер-аматор, незалеж
но від кіноосвіти, віку та краї
ни. Фільми приймають у таких
категоріях: ігрове кіно, анімація,
motion. Тривалість стрічки — до
45 хвилин. Фестиваль відбувати
меться з 17 до 19 червня.
У Національному музеї ім. Андрея
Шептицького відкрито виставку „Ремінісценції“ народного
художника України Любомира
Медвідя. „Ремінісценції“ — біль
шою мірою проект, узагальнення
багатолітньої праці митця, його
бачення світу, ніж виставка.
Картини складають певну смисло
ву і формо-пластичну цілісність
на тему перипетій, проблем чи
іпостасей Блудного сина. Експо
новані полотна — не ілюстрація
євангельської притчі, лише на
віяні нею образи, ремінісценції.
Виставка триватиме до 23 червня.
Молодіжна мистецька формація „Форумс“ та літературна
агенція „Discursus“ оголошують
конкурс на літнє покликання
до резиденції для молодих
україномовних письменників
„Станіславський феномен“.
Протягом місяця (з 1 до 31 лип
ня) резидент мешкатиме в місті
Івано-Франківську із забезпе
ченням харчування в місцевих
арт-кафе. Більше інформації
щодо заявки і матеріалів, які
треба вислати організаторам,
аби потрапити до резиденції, на
сайті http://fenomen.in.ua.
31 травня на „Арені Львів“ відбудеться концерт „Океан Ельзи:
20 років разом!“. Окрім Львова,
концерти мають відбутися на най
більших майданчиках ще в п’ятьох
містах країни — в Донецьку, Києві,
Дніпропетровську, Харкові та
Одесі. Участь у київському кон
церті візьмуть музиканти першого
складу групи — Павло Гудімов,
Юрій Хусточка та Дмитро Шуров.
Також варто очікувати на виступ
спеціального гостя.
За матеріалами інформагенцій
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кобзарева світлиця

Народжений у мандрах
П

огожого травневого вихідного у Палаці мистецтв зібралися засновники та шанувальники
Народного музею Тараса Шевченка, двері якого вже десять
років відчинені для гостей.

Поїздки — картини — музей
Кожне святкування чи вшанування — це відзначення певних здобутків, перемог, визнання труднощів
і плани на майбутнє. Так було і цього разу. До того ж Шевченків музей
святкував своє 10-річчя у Міжнародний день музеїв. У конференц-залі
зібралися засновники музею, їхні
колеги з інших установ, відвідувачі,
львів’яни-лауреати Шевченківської премії, учасники мандрівок, представники влади.
Поштовхом до заснування
музею стали вісім експедицій
Кобзаревим шляхом по Україні, а також по Литві (Вільнюс),
Росії (Санкт-Петербург), Казахстані. Їх здійснювали львівські
художники впродовж 1997–
2003 років. Саме тоді Тарасові
слова „Свою Україну любіть“
надихнули їх до нових творінь,
які тепер є окрасою і візиткою
музею.
До поїздок долучилися 26 художників, серед яких були і молоді
митці, і вже знані майстри, наприклад, народний художник України
Зеновій Кецало, лауреат Шевченківської премії Володимир Патик,
заслужений художник України Євген Манишин, головний художник
Палацу мистецтв Орест Скоп. Лише
в Україні вони здолали дев’ять тисяч
кілометрів і створили понад сто полотен! Саме у таких творчих поїздках виникла ідея створити у Львові
кімнату-музей Тараса Шевченка.
Про першу мандрівку згадує засновник музею, заслужений працівник культури України Роман Наконечний:
— 1997 рік. Спочатку ми здійснили п’ять подорожей Україною,
далі були Литва, Росія, Казахстан.
Ми побували у тих місцях Вільнюса, де любив прогулюватися Тарас,
потім, як і він, помандрували до
Петербурзької академії мистецтв,
до Літнього саду, де Шевченко-ху-

дожник змальовував статуї. Потім
вирушили казахськими місцями заслання і косаральської експедиції.
З тих мандрівок запам’яталося, що
скрізь нас зустрічали привітно, лише
в Санкт-Петербурзі — упереджено.
Як бачимо, цей імперський дух щодо
України Росію не покидав ніколи.

Понад часом і простором
„До Шевченка приходимо у мить
просвітлення“. Ці слова Євгена Сверстюка є своєрідним гаслом для працівників музею. Бо сюди справді приходять у час просвітлення. У найважчі хвилини випробувань для держави
Шевченко був на Майдані, а в день

святкування ювілею музею — у цій
залі. Ті, що виходили на сцену, говорили про актуальність Шевченкового слова в сьогоденні і про важливість такого музею саме у Львові.
— Феномен нашого музею полягає в тому, що його створили
львів’яни. Тут ми можемо спостерігати, як Шевченкове слово перероджується у твори образотворчого
мистецтва. У нас працює дитяча студія „У Кобзаревій світлиці“, де школярі пізнають слово Поета, — розповідає директор Зеновія Філіпчук.
Шевченко ніколи не бував ні
у Львові, ні загалом у Галичині, однак тут він завжди був духом і ніколи
не покидав цей край. Тут він мав і ще
не одну сотню літ матиме своїх прихильників. Спорідненість Галичини
і Шевченка в тому, що вони є важливими сторінками в історії розбудови
української нації.
У музеї переважають художні
твори митців. Ікону з Шевченкового краю „Христос — недремне

око“ та оригінальний кролевецький
рушник ХІХ ст. подарував художник
Тарас Лозинський. Окрема експозиція — різноманітні видання „Кобзаря“, які подарували львів’яни та
мешканці інших областей, а також
гості з-за кордону. Деякі примірники „примандрували“ разом зі своїми
господарями із заслання. На іншій
експозиції — медалі, значки, марки,
зокрема видані підпільною поштою
України 1961 року. Сувенірний нагрудний знак із зображенням Тараса
Шевченка авторства Всеволода Волощака — подарунок музеєві, приурочений до його відкриття.
Сьогодні в музеї проводять не
лише екскурсії, а й зустрічі з цікавими особистостями, вечори
пам’яті; тут діє дитяча літературна студія. Окремої уваги
заслуговують видання музею,
представлені на окремому стелажі. Три випуски альбому-путівника „Свою Україну любіть“
упорядкували учасники мандрівок шляхами Шевченка. Оповідання Софії Будко „Українське
небо повниться“, присвячені Шевченку, — перевидання
празької книжки, що побачила
світ 1938 року, а найновіше видання музею — „Шляхами Академіка Волі“.
Гостею свята була солістка Черкаського народного хору Руслана
Лоцман. Ця співачка провадить активне громадське життя. Не стоїть
осторонь подій, що відбуваються
в державі. Перша пісня, яку вона
виконала, присвячена пам’яті Небесної Сотні.
— Перші рядки „Ой там, на Майдані…“ народилися, коли було лише
четверо загиблих, а вже далі писалося,
коли їх було близько сотні, — розповідає Руслана. — А з Шевченком мене
єднає не лише його слово, а й те, що
я з того краю, де босоніж ходив Тарас.
Це я відчувала з дитинства. Тепер,
мешкаючи в Києві, належу до Черкаського земляцтва „Шевченків край“.
„Я горда, що з Шевченкового
краю“, — запевняє Руслана Лоцман.
Ми всі з Шевченкового краю, адже
Шевченко належить Україні, якій
залишив свою велику неоціненну
спадщину.
Ірина МАРТИН
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травня у спортивному комплексі Львівської політехніки вперше відбулися змагання
з танцювальної аеробіки на Кубок ректора. У них взяло участь вісім команд, створених із
дівчат, котрі раніше не займались аеробікою, а лише загальною фізкультурою чи були в групах за
зацікавленнями. Професійні команди представляли себе на показових виступах, щоб заохотити
студенток вдосконалюватись і займатись аеробікою й надалі

Великий кубок ректора здобув „Драйв“
Підготовка до змагань відбувалася впродовж усього другого семестру. Зрештою, не дивно: судді на
виступах оцінювали як техніку виконання — рухи, правильність аеробних кроків, так і артистизм —
якість постановки, костюми, подачу номера…
Ректор університету професор
Юрій Бобало зазначив, що аеробіка органічно поєднує в собі красу,
молодість, запал, і вручив найкращим нагороди: володарями Вели-

кого кубка ректора стала команда
„Драйв“, яку готувала старший викладач кафедри фізичного виховання Олена Череповська. У команді 14 дівчат із різних інститутів, на
змаганнях вони виконали номер на
патріотичну композицію Скрябіна
„Не встидайся, це твоя земля“. Друге місце та середній кубок виборола команда „Мальви“, третє місце
і малий кубок у „Шалених коліжанок“. Окрім кубків, були й перемоги у номінаціях: „Міс артистизм“

судді визнали студентку Анжеліку
Чейпеш, „Міс чарівність“ — Яніну
Тарнавську, „Міс елегантність“ —
Юлію Гарбузову. Приз головного
судді змагань дістався Надії Остафійчук.
Такі змагання, ймовірно, стануть
доброю щорічною традицією, розширять кількість учасників і, можливо, університет запрошуватиме
на них гостей.
Н. Я.

здоровий спосіб життя

Що у світі наймиліше,
або Найдешевший еліксир краси

П

ригадуєте, що мудра дівчина
у казці назвала наймилішим?
Не принца на коні чи з інтернету, а сон. Отож-бо, а ми так часто
міняємо його на менш цінні речі —
комп’ютерні опівнічні чування чи
клубні посиденьки. А потім позіхааааємо і скаржимось на синці
під очима та втому…

Лише дуже незначний відсоток людей спроможний відновлювати свої
сили за три-чотири години сну. Якщо
ви не Юлій Цезар (бо тоді ще й треба
спати просто неба, на землі), не Леонардо да Вінчі (геніальний художник
спав по 15–20 хвилин кожні чотири
години, за добу набігало дві години
сну, але решта часу він творив!), не
Наполеон (у засланні він таки спав
багато і довго), то… То шукайте найбільш оптимальний для себе часовий
сонний діапазон. Зазвичай лікарі радять спати в середньому вісім годин,
але лягати в ліжко о 22–23 годині, не
пізніше, бо час до півночі найбільш
відпочинковий. Це загальна рекомендація. Можливо, у літній період,
коли активність сонця росте, досить буде і шести годин гостювання
у Морфея, а от взимку, після виснаж-

ливої сесії, іншого розумово-емоційного стресу чи хвороби і дев’яти
годин спання видасться замало. На
це теж треба зважати і дослухатись
до потреб свого організму.
Лягати спати пізно — погана
звичка, яку, як і всі звички, можна
подолати. Налаштуватись на новий,
здоровий режим вдасться не відразу,
але поступове й неухильне, свідоме
бажання змінити свій ритм врештірешт дасть свої позитивні результати.
Насамперед варто подбати про зняття напруги, яка часто заважає заснути
швидко і спати міцно. Півгодини легких спортивних тренувань за кілька
годин до сну, неспішна прогулянка,
склянка теплого молока чи чаю з меліси з медом, кілька сторінок не електронної, а паперової книжки, ванна
з ароматною пінкою (інколи душ діє
не заспокійливо, а збуджуюче), медитація або просто сидіння у тиші,
коли навіть замовкли внутрішні діалоги між розумом, душею і досвідом,
отриманим за день, — спосіб релаксу
для кожного свій. Головне, щоб мозок
засвоїв — почався ритуал переходу
від активного стану до більш пасивного (насправді вночі відбувається
багато процесів — обробка засвоєної

інформації, формування спогадів
і навіть, за останніми припущеннями
вчених, інтенсивне омивання клітин
мозку спинномозковою рідиною, що
очищає від токсинів).
Додатком до ритуальних дій може
стати і зменшення різних подразників — яскравого світла, яке перешкоджає виробленню мелатоніну — гормону, який відповідальний за сон, усунення шуму. Жирна, важка їжа загалом
не корисна, а перед сном — особливо.
Це саме стосується кави й алкоголю.
Сон як передумова високої працездатності, доброго імунітету, хорошого настрою зранку… Якщо переконливих „плюсів“ замало, то варто, зокрема
студенткам, нагадати, що під час сну
шкіра регенерується найкраще — виробляється колаген, розгладжуються
дрібні зморшки. Недаремно вчасний
сон є одним із правил краси відомої
італійської актриси Софі Лорен.
Іще одна важлива заувага: відіспатись на вихідних — це не встати зранку пів одинадцятої, а лягти
увечері на годину-дві швидше. Перед тим за годину до сну вимкнути
телевізор і комп’ютер.
Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
3. Носій спадкової інформації, що є у всіх клітинах
людського організму. 6. Рухливий значок на екрані
комп’ютера. 7. Чорноморська акула. 10. В анатомії так
називають грудну клітку людини. 12. Батько Дажбога.
17. Назва Дністра у стародавніх греків. 18. Англійський
письменник ХХ ст., автор романів „Машина часу“, „Вій
на світів“. 19. Споруда для зберігання та ремонту літаків.
20. Повторне знімання епізоду у фільмі. 21. Виконавець ролей у балаганних виставах. 23. Механічні рухомі
сходи. 27. Початковий момент спортивних змагань.
28. Порція валютного кредиту. 29. Перший виступ артиста на сцені. 30. Трава, що виросла на місці скошеної.
32. Прилад, який через заданий інтервал часу автоматично вмикає або вимикає апарат, машину чи сигналізує про настання моменту, коли їх треба вимкнути.
33. Низка однакових арок, що спираються на колони.
36. Риба родини оселедцевих; хамса. 37. Ресурси, які використовують при потребі; запас чогось. 38. Художник,
оздоблювач сцени.
Вертикально:
1. Водяна рослина з великими красивими квітками, їстівними плодами, яку в Індії та Китаї вважають священною. 2. Прилад гідроакустичної локації для визначення місцерозташування об’єктів, що знаходяться у
воді. 4. Організм із зміненими ДНК. 5. Порівняльний
підсумок прибутків і видатків при завершенні розрахунків. 8. Український народний музичний інструмент,
зображений на 10-гривневій куп’юрі. 9. Кінні змагання
з подолання перешкод. 11. Південна злакова рослина з
волотистим суцвіттям, подібна до проса. 12. Парадна
зала для приймання гостей; вітальня. 13. Однопалатний
парламент Німеччини. 14. Мова, яку створив у ХІХ ст.
Л. Заменгоф. 15. Ортопедична устілка для взуття. 16. Ко-

Відповіді на сканворд,
опублікований у числі 15

Ф А Р А
Г

М Е Н

О

У

І

Л У Н А
Ь

Л Я
С

Д Р І Т

К А Т О Д
А

Р А В Е Л І Н

І С Е

Е

Л

Х І Т Р О У

Ф А С
С

А

Т Е К С Т У Р А

О Р Е Л

П О

Й

Р

С І

Т А Н Т А Л

Д

О

Б А С

Р

А Т О Л

Д І О Д

І Н Т Р И Г А
М І Л А Н

С А П С А Н

В

Р

К О Н А К Р І

Р И К Ш А

С

Е Т А П

Т

У

К

К О Л У М Б А Р І Й
Н І Л

А

А

Н

Й О Т
Н

J J J
Росія ініціює в Україні референдум про повернення Криму
Росії. Україна ініціює референдум в Росії про повернення Калінінграда Німеччині, Сахаліну
і Курил — Японії, Казані —
татарам, Карелії — Фінляндії, Сибіру — якутам, та й
усього, що на схід від Уралу —
корінним народам.

лекціонування сірникових етикеток, коробочок. 22. Вітер великої швидкості і сили, що спричиняє великі руйнування. 24. Частина території Росії від Уралу до Тихого
океану. 25. Президент США. 26. Міцний алкогольний напій, який отримують внаслідок дистиляції вина. 29. Гра
28-ма кісточками у формі маленьких плиточок, поділених на два поля, кожне з яких має від 0 до 6 очок. 31. Столиця Туреччини. 34. Місто, районний центр Львівської
області. 35. Розмінна монета Греції до введення євро.

наш календар
29 травня — Вознесіння Господнє.
31 травня — День працівників видавництв,
поліграфії та книгорозповсюдження.
1 червня — Міжнародний день захисту дітей.

Пам’ятні дати
29.05.1878 — народився Петро Карманський,
український поет-модернiст, автор збірок
„З теки самовбивці“, „Ой люлі, смутку“, пере
кладач „Божественної комедiї“ Данте Аліґ’єрі.
30.05.1651 — відбулася битва під Берестечком
між польською армією та козацьким військом
під проводом Б. Хмельницького.
30.05.1778 — помер Вольтер (Марі Франсуа
Аруе), французький письменник, філософ, істо
рик, діяч французького Просвітництва XVIII ст.
30.05.1887 — народився Олександр Архипенко,
відомий український скульптор i живописець.
31.05.1223 — перший бій руського війська
з монголо-татарами на річці Калці.
31.05.1832 — помер Еварист Галуа, французь
кий математик, автор теорії розв’язування
алгебраїчних рівнянь.

Склала Христина ВЕСЕЛА
1.06.1630 — козаки Тараса Трясила розгромили
польсько-шляхетське військо біля Переяслава.
1.06.1796 — народився Ніколя Карно, фран
цузький інженер, один із засновників термо
динаміки.
1.06.1891 — помер Василь Мова (Лиманський),
український поет і письменник Кубані.
1.06.1905 — помер Іван Рудченко (псевдонім Іван
Білик), український фольклорист і письменник.
1.06.1908 — народився Іван Вирган, україн
ський письменник.
2.06.1807 — народився Іван Сошенко, україн
ський маляр, приятель Тараса Шевченка.
2.06.1888 — народився Кость Буревій (псевдо
нім Едвард Стріха), український письменник.
2.06.1935 — помер український письменник
і громадський діяч Андрій Чайківський.
2.06.1944 — помер Фотій Красицький, україн
ський маляр, автор картини „Гість із Запоріж
жя“, внучатий небіж Т. Шевченка.
3.06.1545 — народився Іван Вишенський, укра
їнський письменник-полемiст.
3.06.1863 — народився Євген Петрушевич,
Президент ЗУНР.
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для львів’ян і гостей міста

експрес-оголошення

Національний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької

Львівський
драматичний театр
ім. Лесі Українки

29 травня — „Летюча миша“ (оперета).
18.00.
30 травня — „Есмеральда“ (балет). 18.00.
31 травня — „Флорія Тоска“ (опера). 18.00.
1 червня — „Наталка Полтавка“
(опера). 12.00, „Лебедине
озеро“(балет). 18.00.

30 травня — „Євангеліє від Юди“.
18.30.
31 травня — „Лісова пісня“. 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
29 травня — „Сватання на Гончарівці“.
18.00.
1 червня — „Ісус, син Бога живого“.
18.00.
2 червня — „Диво-квітка“ (прем’єра). 11.00,
„Останній гречкосій“. 18.00.
3 червня — „Поліанна“. 12.00,
„Назар Стодоля“. 18.00.
4 червня — „Наталка Полтавка“. 12.00,
„Сто тисяч“. 18.00.

Камерна сцена
30 травня — „Смак до черешні“
(прем’єра). 19.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
30 травня — „Ma-Na Hat-Ta“
(Небесна земля). 19.00.
31 травня — „Амнезія, або Маленькі
подружні злочини“. 19.00.
1 червня — „Слава героям“. 18.00.
2 червня — „Диплом“. 18.00.
3 червня — „Баба Пріся“. 18.00.
4 червня — „12 ніч“. 18.00.

Перший український
театр для дітей
та юнацтва
29 травня — „Зоряний хлопчик“. 12.00,
„Таїна буття“ (прем’єра). 17.00.
30 травня — „О восьмій вечора на
Ковчезі“. 11.00
31 травня — „Русалонька“. 14.00,
„Вільні метелики“. 18.00.

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
Ціна, грн.

24

350 250 200 150 100

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

На обкладинці
(остання сторінка,
повноколірний друк)
Частина
шпальти

Виготовлення
рекламного блоку
на замовлення
Незалежно від місця розміщення і
розміру:
• реалізація ідеї замовника з
використанням матеріалів замовни
ка — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника ре
дакцією до виготовлення кінцевого
зразка — 350 грн.

Система знижок
1

1/2

1/4

Площа, см2

450

220

110

Ціна, грн.

500

350

250

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

Крайній термін подання реклами —
десять днів до виходу газети.

Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С.Бандери, 12, кімн. 103.
Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: info@polynet.lviv.ua

Вважати недійсними втрачені
документи:
аспірантське посвідчення № 143-71, видане
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Михайлів Кристини
Олександрівни;
студентський квиток, виданий Національ
ним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Нагорнюка Маркіяна Ігоровича;
студентський квиток, виданий Національ
ним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Віцентого Андрія Ігоровича;
залікову книжку № 1202028, видану Націо
нальним університетом „Львівська політех
ніка“ на ім’я Пастущина Тараса Ігоровича;
залікову книжку № 1005073, видану Націо
нальним університетом „Львівська полі
техніка“ на ім’я Скірка Остапа Орестовича;
студентський квиток, виданий Національ
ним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Михайлевича Назара Михайловича;
залікову книжку, видану Національним уні
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Юрчака Ярослава Васильовича.

Колектив Видавництва Львівської
політехніки глибоко
сумує, прощаючись
зі своїм найстаршим
колегою, довголітнім працівником, чиї
порядність, щирість
і сумлінність були прикладом для
багатьох. Відійшов у вічність
Анатолій Григорович
Тертичний
(8 червня 1930 — 20 травня 2014)
Світла і вічна пам’ять.
Висловлюємо щире співчуття родині.

Колектив управління Науково-дослідної частини Національного університету „Львівська політехніка“
висловлює щирі співчуття фахівцю
групи підготовки висококваліфікованих кадрів НДЧ Іванні Іванівні Ангельській та її родині з приводу тяжкої втрати — смерті батька
Івана Юрійовича.

Колектив відділу кадрів Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює щиросердечні співчуття начальнику відділу кадрів Дмитрові Валерійовичу Кожурову і його
родині з приводу передчасної смерті
батька.

ч. 17 [2857]
29 травня — 4 червня 2014

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ
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МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри міжнародної інформації
ІМФН Львівської політехніки сердечно вітає із 65-річчям

Юрія Остаповича
ЛУНЯ
Бажаємо міцного здоров’я, сімейного благополуччя, творчої
наснаги та успіхів у науково-педагогічній роботі.

Національний університет
„Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення
посад науково-педагогічних
працівників кафедр:
•електронних приладів — доцент (1);
•інформаційних систем та мереж —
доцент (1);
•захист інформації — доцент (1);
•нарисної геометрії та інженерної
графіки — ст. викладач (1);
•української мови — ст. викладач (1);
•хімічної технології неорганічних
речовин — доцент (1).
Особи, які бажають взяти участь
у конкурсі, подають такі документи:
заяву, особовий листок обліку кадрів
з фотографією, автобіографію, копії
документів про вищу освіту, наукові
ступені і вчені звання, список друкованих праць і винаходів, завірених за
встановленим порядком, згоду на збір
та обробку персональних даних, копія
паспорта та трудової книжки.
До участі у конкурсі на заміщення вакантних посад доцента допускаються особи, які мають науковий
ступінь кандидата наук.
Термін подання документів на
конкурс — два тижні з дня опублікування оголошення в газеті.
Документи на участь у конкурсі
прохання надсилати на ім’я ректора
Національного університету „Львівська політехніка“ на адресу: 79013,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 303.
Житлом університет не забезпечує.
Ректорат

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
Засновник і видавець — Національний університет
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 2,30 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. № 140380.
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Студенти ІГСН присвятили вечір
матерям України ››› с. 3

