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Як оцінюєте виборчі списки
політичних партій?
Українській владі потрібні нові
обличчя. З цим погоджуються
всі, хто хоче реальних змін
у країні, перезавантаження відносин між суспільством і державою, хто вірить у можливість їх
іншої, поліпшеної, якості. Дехто
вважає прихід новачків у керівні
кабінети логічним завершенням
Революції Гідності. Йдеться насамперед про тих, хто відзначається компетентністю, добрими
фаховими чи громадськими напрацюваннями, хто не заплямував себе. Хто впродовж зокрема
останнього року протистояв,
ризикував, допомагав, жертвував, втрачав, пропонував, шукав
(і знаходив) можливості та рішення... Здається, цей непростий
унікальний досвід мав би дати
нове, глибше розуміння суспільно-політичного життя в Україні
і стати своєрідною вакцинацією
від поширених у нашій політиці
хвороб клептоманії, корупції,
популізму.
У списках політичних партій —
учасників парламентських
перегонів 26 жовтня — є чимало
дебютантів: співачки й спорт
смени, журналісти й активісти
Євромайдану, бійці фронту
ідеологічного і ті, які воюють
у зоні АТО. Відомі прізвища —
для політичних партій піар,
приманка для виборця. Але,
погодьтесь, імена співаків
і спортсменів викликають радше скепсис, ніж схвалення. І те,
що ти успішний підприємець,
добрий журналіст, активний
громадський лідер чи навіть
герой фронту, також автоматично не робить тебе добрим
законотворцем. Хоча, з іншого
боку, і не означає, що в цьому ти
маєш бути невдахою. Як кажуть
наші опитані, кожен окремий
випадок — то окрема розмова.
Все ж більше вони симпатизують молодим (освіченим і досвідченим), хоч і зауважують,
що серед парламентаріїв із
поважним досвідом теж є достойні. Кого б ми не вибрали,
важливо не забувати, що най
маємо їх на роботу, на службу;
а тих, хто погано працює, як
відомо, звільняють.

Володимир Цапук, студент четвертого курсу Інституту
архітектури:

„Нові сили, нові люди — це рух, зміна“
Є дуже достойні люди, які мають довіру в населення. Не
знаю, якими вони були б у політиці, але я особисто довіряю Володимиру Парасюку, бійцям батальйонів, які конкретними діями довели свій патріотизм, державницьку
позицію. Та попри всі заслуги перед громадськістю, людина повинна надаватися до політики: як і всім іншим, політикою мають
займатися професіонали, бо це дуже важлива і специфічна справа. Кожну
кандидатуру в списках політичних партій, думаю, треба розглядати окремо.
Добрим знаком вважаю те, що є нові сили — це рух, зміна. Є надія, що люди
чесні, які пройшли Майдан, АТО, щось та й змінять.
Василина Васьків, студентка першого курсу Інституту
екології, природоохоронної діяльності та туризму
ім. В. Чорновола:

„Довіряю молодим, тому що сама
молода“
Думаю, від співака чи культурного діяча у парламенті користі не буде. Наприклад, що зробила відомий депутат
Таїсія Повалій, окрім того, що хіба була співучасницею
злочинних дій екс-президента України? Не може бути й мови про тих старших політиків, які знають хіба, що таке корупція; також у владі не має бути
синів і дочок депутатів. Я довіряю молодим, тому що сама молода. У владу,
на мою думку, мають йти люди з Майдану, ті, хто має досвід участі в АТО,
які справді знають, що потрібно нашому суспільству.
Роман Данилюк, студент другого курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Все залежить від конкретної людини“
Добрим законодавцем може бути людина з відповідною
освітою, скажімо, юридичною. Якась співачка — думаю,
ні, бо не має належної підготовки. Серед „старих“ депутатів можуть бути добрі кандидатури. Зрештою все
залежить від конкретної людини. Я особисто більше
довіряю людям із досвідом, як, наприклад, Геннадію Москалю, Семену
Семенченку.
Іван Маркович, студент третього курсу Інституту
архітектури:

„Треба ще придивитись, подумати“
Я ще не знаю, за яку партію голосуватиму. Ще подивлюся
списки, але знаю вже, що ні за Кличка, ні за Ляшка не буду.
Зараз політичні сили виїжджають за рахунок відомих людей. І мене, напевно, „куплять“ цими іменами… Я думаю,
в парламент мають іти учасники Майдану: то для них була
„практика“, а тепер була б „робота“. З колишніх депутатів треба залишити
мінімум і тільки нормальних.
Міркувала й опитувала Ірина ШУТКА
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Задля підвищення знань
В
Інституті підприємництва та перспективних технологій відбулася зустріч студентів, які здобувають
фах у галузі комп’ютерних наук, та їхніх викладачів.
Студенти поділилися досвідом літніх стажувань,
а викладачі запропонували їм додаткові спецкурси для
розширення можливостей майбутнього фаху.

На зустріч прийшли студенти, що навчаються за
ОПП молодшого спеціаліста та бакалавра. Стосовно ж додаткових спецкурсів, то така практика в інституті діє вже четвертий
рік. За її умовами, з-поміж
запропонованих можна,
за бажанням, обрати один
або декілька. Їх викладачі
проводять у позаурочний
час упродовж першого або
другого семестру (залежно
від обраного спецкурсу).
До того ж, студентові за
ці заняття не доводиться
платити. Отож, цього навчального року майбутні
комп’ютерники ІППТ можуть додатково вивчати
англійську мову, робототехніку, вбудовані системи, мобільний комп’ютинг
та сучасні інтернет-технології загалом, розроблення програмного
комплексу, веб-сторінок.
Викладачі, які читатимуть
ці спецкурси, ознайомили

студентів із основними
темами кожної програми,
розповіли, на чому зосереджуватимуть увагу студентів.
Для втілення задуму
вдалого працевлаштування випускників кафедра
інформаційних систем
і технологій співпрацює
з компаніями „Елекс“,
„ГлобалЛоджик“ тощо.
Їхні працівники навіть
читають студентам спецкурси з баз даних та програмування, проводять
майстеркласи. Отож,
старшокурсники після, за
їхніми словами, нелегкого тестування, проходять
там практику, стажуються
і навіть влаштовуються на
роботу.
Та в інституті навчається чимало студентів,
які вже мають перший,
зазвичай, позитивний досвід стажування у літніх
школах із програмування. Учасники такої школи

Bionic University у Києві
поділилися з присутніми досвідом своєї участі,
розповіли, що їм вдалося
навчитися і зробити за три
тижні практичних занять.
Слід зазначити, що у цій
школі досить високі вимоги до навчання та рівня
підготовки, бажання пізнавати нове і домагатися
високого результату. Про
це свідчить хоча б факт,
що з 70 учасників з усієї
України лише 39 наприкінці отримали сертифікати. З ІППТ до цих успішних студентів увійшли всі.
— Спочатку нам було
страшно, думали, що ро-

битимемо без відповідних
знань, — згадує четвертокурсник Андрій Хробак. —
Однак розпочали з лекцій,
які ми мали нагоду слухати впродовж двох тижнів,
а вже потім проявляли
свої вміння і набуті знан
ня у командах, на які нас
поділили.
Студенти проектували соціальні мережі, блоги, готували презентації
й квести. Також майбутні
комп’ютерники скористалися нагодою долучитися
до конкурсу „Хакатон“,
що відбувався у Львові:
Закінчення на 4 с. m

на часі

Запізніле довгождане 3G
О

дин „клац“ пальцями і — закачано — так дехто пояснює, що таке
3G. Ця новітня технологія — високошвидкісний мобільний доступ
до інтернету для абонента, новітні стандарти радіозв’язку для української армії, стимул для розвитку телекомунікаційної галузі, інформаційно-телекомунікаціної інфраструктури і зростання ВВП країни.
Впровадження 3G вкрай необхідне: Україна чи не остання в Європі
й Азії країна без розвинутого зв’язку цього формату.

Більша швидкість,
краща якість
— У рамках чинної системи GSM
є два стандарти мобільного зв’язку —
2G (друге покоління) і 2,5G. А от 3G
може мати дві технології: UMTS і LTE.

UMTS (Універсальна мобільна телекомунікаційна система) „тягне“ під
покоління 3G, побудована на основі
GSM 900/1800, дає швидкість передачі
даних мобільного інтернету від 2 до
10 Мбіт/с. А технологія LTE (Long
Term Evolution або „довготерміно-

вий розвиток“) дозволяє ще збільшити
швидкість — до 100 Мбіт/с від базової
станції до мобільника абонента; і є базою для розвитку „четвертого покоління“. Зв’язок формату 3G і 4G забезпечує набагато ширший асортимент
послуг вищої якості та з вищою швидкістю передачі даних. Це швидкісна
і якісна передача мультимедійних даних, відеопотоки в режимі реального
часу і т. д., — розповідає завідувач
кафедри телекомунікацій Львівської
політехніки Михайло Климаш.
Закінчення на 6 с. m
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управління проектами

Політехніки набули закордонного досвіду
С
туденти магістратури
другого року навчання
Інституту післядипломної
освіти, які навчаються за
спеціальністю „управління
проектами“, побували на
переддипломній практиці
у Вищій школі інформатики й управління (м. Жешув,
Польща).

Для тих, хто навчається на
цій спеціальності, переддипломна практика складається
з двох частин. Перша — безпосередньо виробнича, а друга — науково-дослідна, за темою
магістерської кваліфікаційної роботи. Цього року четверо магістрантів — Марія Льода, Анна Лис, Галина
Янівська й Олександра Онишкевич
під час другої частини практики побували у Вищій школі інформатики
й управління в Жешуві.
— Це була перша практика наших студентів у цьому приватному
навчальному закладі, відповідно до
угоди, яку Політехніка підписала
з Вищою школою рік тому, — розповідає завідувач кафедри технологій управління професор Роман Фещур. — Критерієм відбору студентів
було знання польської, відповідний
рівень знань та фінансова можливість перебувати в Польщі впродовж
двох тижнів.
Під час практики студенти
ознайомилися з особливостями
проектного менеджменту в ЄС

та тими проектами, які реалізовують на теренах Польщі, вивчили вимоги щодо їхньої підготовки, а також щодо їх джерел
фінансування, розробки проекту. До того ж вони мали нагоду
зустрітися з представником Підкарпатського Воєводства Робертом
Жолиною. Від нього дізналися про
розвиток Підкарпатського Воєводства та реалізацію соціальних
проектів, що сприяли поліпшенню
життя поляків, які втілили впродовж
останнього десятка років, відколи
Польща вступила в ЄС. Студентам
докладно розповіли про найоснов
ніший проект Жешува — найсхідніший міжнародний аеропорт у Європейському Союзі.
— Ми винаймали житло за чотири кілометри від школи, в невеличкому двоповерховому будинку, де
мешкають студенти з України, які

навчаються в тій школі
на магістратурі. Вони
нас багато інформували,
допомагали з’ясувати
ті чи інші питання.
А навчалися ми цілком
окремо від польських
чи українських студентів, мали свого керівника, аудиторію, були
повністю забезпечені
комп’ютерами. Заняття
нам проводили щодня,
крім неділі, з 10 до 14 години. Однак було багато
викладачів, які не читали нам лекцій, але коли дізнавалися
про студентів з України, то приходили познайомитися. З цього було
видно, що вони дуже вболівають за
нашу країну, — розповідає Марія
Льода. — Щодо практичних занять,
то на початку практики ми вибрали собі проект і розробляли його за
польською методологією.
Враження від практики позитивні і в українців, і в поляків. Отож,
Політехніка продовжуватиме спів
працю з Вищою школою інформатики й управління. Також є домовленості про те, що наші студенти
після результативного вивчання
академрізниці й складання іспитів
зможуть отримати міжнародний
диплом PR-менеджера цієї школи.
Для цього в ІПДО започаткували чотиримісячні курси польської мови.
Ірина МАРТИН
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Задля підвищення знань
m Закінчення. Початок на 3 с.

— Завдяки участі в цьому конкурсі ми навчилися
розпізнавати різні технології, — розповідає Анастасія Шептур.
Загалом у Bionic Uni
vers ity взяли участь
п’ятеро студентів, у „Хакатоні“ — дев’ятеро. До
слова, всі учасники Bionic
University, а це Анастасія Шептур, Олександр

Свірський, Андрій Хробак, Володимир Гринда
і Володимир Медвідь долучилися до „Хакатону“
і таким чином встигли
набути досвіду у двох
різних школах. У „Хакатоні“ також взяли участь
Юля Круковська, Микола
Держило, Віктор Сорочак
і Юрій Волков. Всі вони
навчаються за програмою підготовки молодших спеціалістів у межах

інноваційного навчально-науково-виробничого комплексу „Школаколедж-університет-підприємство“ при Львівській
політехніці, а більшість із
них цього року лише закінчили 11 клас.
Команди Bionic Uni
versity, в яких були студенти ІППТ, за підсумками захисту проектів
вибороли I та III місця,
а „Хакатону“ — ІІ місце

і місячне безкоштовне навчання на площах StartUp
Depot у подарунок.
Безперечно, участь
у подібних школах — це
набуття перших практичних навиків, досвіду працювати в команді і створювати різні програми.
Для їхніх учасників це
й крок до майбутнього
працевлаштування.
Ірина МАРТИН
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міжнародний конгрес

коротко

Е

нергоощадність й освіта для сталого розвитку — два концептуальні акценти ІІІ Міжнародного конгресу „Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване
природокористування“, що проходив у Політехніці 17–19 вересня

Наука, „без якої не обійтись“

| Світлина Ірини Шутки

Організаторами конгресу були МОН,
Львівська ОДА, Західний науковий центр,
Всеукраїнська екологічна ліга і Львівська
політехніка. Свого
часу захід започаткувала кафедра екології та збалансованого
природокористування, тоді ще складова
ІХХТ, а тепер — ІЕПТ
ім. В. Чорновола.
Виступаючи на
пленарному засіданні, голова комісії з проблем охорони навколишнього середовища Українського союзу
промисловців і підприємців Василь
Срібний зауважив, що питання довкілля, раціонального використання
ресурсів, енергії „сьогодні стало найважливішим суспільним питанням“,
а для вирішення екологічних проблем
насамперед слід знайти „алгоритм
співпраці“ громадянського суспільства
(активних нині екорухів і ГО), бізнесу,
влади з наукою, „без якої неможливо
обійтись“. Чому важлива освіта й наука, пояснив у вітальному слові проректор Політехніки Зорян Піх:
— Питання захисту навколишнього середовища, взаємовпливу природи і людини має кілька аспектів. Часто
за справу беруться вже постфактум:
на стадії моніторингу забруднення,
передбаченні дальших наслідків і мінімізації викидів. Це складний шлях
і це вже реакція на те, що відбулося.
Для сучасних технологів, інженерів
набагато важливіше вирішувати ці
проблеми на стадії технологічних рішень, коли мінімізація навантаження
на навколишнє середовище і людину
можлива завдяки новітнім технологіям, інноваціям.
Екологічний конгрес завжди має
певні проблемно-тематичні акценти.
Цьогоріч їх два — охорона довкілля
і збалансоване природокористування
(моніторинг, аудит, системний аналіз захисту навколишнього середовища, відновлювальні та нетрадиційні
джерела енергії тощо) і формування
якісної освіти, спрямованої на розу-
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міння великої ролі принципів сталого розвитку й вирішення екологічних
проблем для життя і майбутнього планети.
На 3-й екоконгрес подали матеріали до публікації фахівці з Болгарії, Польщі, Швеції, США, Молдови,
Росії; з провідних українських академічних, науково-дослідних установ,
вишів (Київ, Суми, Чернігів, Одеса,
ін.). Так, на пленарному засіданні
виступили представники академічних установ — з Інституту економіки природокористування та сталого
розвитку професор Євген Хлобистов,
з Інституту технічної теплофізики
член-кореспондент НАН України
Юрій Снєжкін. Серед учасників —
і студенти, магістранти, аспіранти,
молоді науковці, розповіла член оргкомітету конгресу, доцент кафедри
ЕЗП Олена Попович. Та, на жаль, через ситуацію в країні до обговорення
змогли долучитись не всі охочі.
— З одного боку, маємо меншу
кількість учасників з України, особливо зі східного регіону і Криму (звідти
нема нікого). Порівняно з попередніми зустрічами — ширша географія:
учасники з різних країн, які, проте,
теж не змогли приїхати зі зрозумілих
причин, — зауважив завідувач кафедри ЕЗП, професор Мирослав Мальований.
Конгрес екологів відбувається щодва роки, наступний відтак запланований на кінець вересня — початок
жовтня 2016-го.
Ірина ШУТКА

Міністерство освіти і науки
України скасувало кредитномодульну систему організації
навчального процесу. Відповідний наказ розміщено
на офіційному сайті МОН.
Перший заступник міністра
Інна Совсун висловила переконання, що „давно треба було
її скасувати“. „Згідно з новим
законом про вищу освіту,
університети самі вирішують
питання щодо організації навчального процесу. Хто хоче
лишитися на кредитно-модульній — може лишатись, хто
хоче переходити — може сам
обирати час і формат переходу“, — повідомила Інна Совсун.
За підсумками спортивномасової роботи у 2013/2014 навчальному році коледжі
Львівської політехніки —
серед найкращих вишів
І — ІІ рівнів акредитації.
Підсумки обласних змагань
та спортивно-масової роботи
у цих вишах було підведено
під час засідання керівників
фізвиховання вищих навчальних закладів І — ІІ рівнів акредитації Львівської області.
Найбільшу кількість призових
місць посіли команди Технічного, Техніко-економічного
та Технологічного коледжів
Львівської політехніки.
Міністерство освіти і науки презентувало пропозиції до Умов
прийому до вищих навчальних
закладів України у 2015 році.
З порівняльною таблицею можна ознайомитися на офіційному сайті відомства. Зокрема,
МОН пропонує відмінити норму
про обов’язкове погодження
вишами власних правил прийому з міністерством. Крім
цього, вищі навчальні заклади
мали би самі встановлювати
перелік та кількість сертифікатів ЗНО для вступу, вага кожного з яких має становити не менше 20 відсотків конкурсного
бала. Документ також містить
інші умови прийому вступників
на навчання за ступенями молодшого бакалавра, бакалавра,
магістра. Умови прийому до вишів мають бути затверджені не
пізніше 15 жовтня 2014 року.
За матеріалами інформагенцій
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Запізніле довгождане 3G
m Закінчення. Початок на 3 с.

Ліцензії — на конкурс
Повномасштабно епоха 3G в Україні ще не почалась, але воно уже
має свою непросту українську історію. Нині, кажуть експерти,
після десятиріччя безрезультатних спроб нарешті з’явився
шанс, що зацікавлені сторони — тобто держава
і оператори мобільного
зв’язку — нарешті домовляться про впровадження
3G. Шанс — це проведення
відкритого аукціону на видачу
ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України у смугах
радіочастот загального користування для запровадження системи мобільного зв’язку третього покоління
стандарту ІМТ-2000 (UMTS).
Відповідно до липневого Указу Президента „Про забезпечення
умов для впровадження сучасних
телекомунікаційних технологій“, Національна комісія, що
здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації
(НКРЗІ), має провести конкурс
до 30 жовтня цього року. Спершу
йшлося про те, що на нього виставлять три лоти-ліцензії, а згодом уряд запропонував лише одну
(решту ж відкласти на 2018-й). Це
викликало протест: одна ліцензія — шлях до монополізації 3G,
а відтак поглиблення стагнації
телекомунікаційної галузі. Оператори мобільного зв’язку теж
обурились: відтермінування конкурсу позбавить державу відрахувань до бюджету, прирече армію
на застарілий радіозв’язок, а саме
3G через п’ять років, ймовірно,
вже не зацікавить інвесторів. Тим
часом громадські активісти й експерти цього місяця під Кабміном
вимагали негайної технологічної
модернізації — інакше Україна
й далі пастиме задніх.
Врешті, на конкурс таки виставлять три лоти одночасно. Як інформує НКРЗІ на своєму веб-сайті,
спільно з урядом вона затвердить
умови тендеру на отримання ліцензії. Її орієнтовна ціна — майже 2,5 млрд. грн. Цифра далеко не

така, на яку сподівались українські
телеком-компанії (які нині ще й зазнають інфраструктурних втрат на
сході країни). Крім вартості самої
ліцензії, на плечі операторів, які
її придбають, лягає ще й вартість
конверсії частот (фінансування передачі частотних діапазонів від Міністерства оборони для цивільних
потреб), побудова і введення в експлуатацію нових
мереж. Серед потенційних учасників конкурсу раніше називали
„Київстар“, life:), „МТС
Україна“, „Укртелеком“,
„Інтертелеком“. Але, варто
зазначити, відповідна урядова постанова передбачає недопуск до
конкурсу компаній із російським
капіталом (понад 50  акцій).
— За умови належної організації та проведення відкритого тендеру Державний бюджет України
від продажу ліцензій отримає протягом 4–6 місяців близько 3 млрд.
грн., а Міністерство оборони
України за договором конверсії —
близько 2 млрд. грн. на розвиток
системи зв’язку. Одночасно буде
створено підґрунтя для додаткових
інвестицій операторів у телекомунікаційну галузь України в розмірі
не менше 5 млрд. грн. протягом
2014–2015 років, — цитує слова
заступника глави Адміністрації
Президента Дмитра Шимківа президентський веб-сайт. — Запровадження 3G — це тільки початок.
Наступний крок — упровадження
зв’язку формату 4G. Тож маємо
працювати над розвитком цього
напряму.

Запізнюємося
на кілька років
Професор Михайло Климаш вбачає
перспективу розвитку за LTE:
— У нас є кілька компаній, що
мають ліцензії на використання
3G/UMTS, але ця система не була
розвинута. Її треба було впроваджувати у 2005/06 роках. Нині
вона вже не може забезпечити
розвитку і приросту прибутків
операторам, відтак і ВВП України.
Більш перспективною є технологія
LTE. Перша у світі мережа на базі

LTE була запущена в комерційну
експлуатацію у Швеції п’ять років тому. Я вважаю, що з 2010-го
ми теж могли впроваджувати її.
Офіційно впровадження технології LTE в Україні заплановано
на 2016 рік. Нині узгоджується питання про виділення операторам
мобільного зв’язку відповідного
частотного ресурсу. Необхідно
провести рефармінг, тобто виділення частотних смуг під LTE:
йдеться про частоти, які зараз використовують оператори для 2G
і 2,5G і які перебувають у віданні
Міноборони. Мережі 4G на основі стандарту LTE здатні працювати практично за всією шириною
спектра частот від 800 МГц до
2,7 ГГц. До впровадження мобільного зв’язку за стандартом LTE
найкраще готовий „Київстар“, має
відповідне обладнання. Але, на
жаль, Україна спізнюється в технологічному розвитку на кілька,
десь 4–5 років. Ми — єдина з країн
пострадянського простору, в якій
не впроваджена технологія LTE,
що є базою для переходу на 4G.

У сфері зв’язку, як і в багатьох
інших, поступ гальмують звичні
для нас бюрократія, „чийсь“ інтерес, безвідповідальність. Фахівців не бракує. Але, як наголошує
професор Климаш, зростає роль їх
кваліфікації: якщо мережі 2G, 2,5G
потребують чисельнішого персоналу, то для обслуговування мереж
3G і 4G, в основному програмнокерованих, фахівців треба менше,
однак дуже добре підготовлених.
І — що не менш важливо — готових постійно вчитись, адже телекомунікації розвиваються дуже
динамічно.
Ірина ШУТКА
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спроба аналізу

Чи можлива в Україні освіта
без хабарів?

З

давалося б, нині, після Революції Гідності, ми не мали б говорити про корупцію та хабарництво в українських вишах. Однак, на
жаль, проблема не може зникнути сама собою, бо, як свідчать різноманітні дослідження, хабарництво нині ще вигідне як студентам,
так і викладачам.

За даними дослідження в рамках
проекту „Прозора освіта — давайте зробимо це можливим“, 87 
опитаних студентів столиці, які
не отримують стипендії, згодні
давати викладачеві хабар за позитивні оцінки. Відтак вони не лише
не скаржаться на факти корупції,
а й вважають, що їхні скарги нашкодять їм самим. Третина опитаних студентів визнала, що безпосередньо стикалася із випадками
хабарництва. Викладачі ж здебільшого пояснюють корупційність
освіти загальними негативними
тенденціями в державі, комерціалізацією освіти та навчання.
Що думають про хабарництво
львівські політехніки? Які бачать
шляхи виходу з цієї ситуації? Ті
студенти і викладачі, з якими довелося поспілкуватися, впевнені:
хабарництво у вищих навчальних
закладах України надзвичайно
шкідливе як для системи освіти,
так і для суспільства загалом, адже
різко знижує якість освіти, даючи
можливість отримати диплом без
набуття необхідних знань. Тому
замість кваліфікованих спеціалістів у сферу трудової діяльності потрапляють недоучки, що негативно позначається на конкурентоспроможності країни. Крім
того, цей ганебний факт недобре
впливає і на свідомість молоді, яка
бачить, що за допомогою хабарів
можна вирішити будь-яку життєву
проблему.
Студенти Львівської політехніки
Ірина та Сашко кажуть, що з таким
явищем не стикалися, хоча щось про
це чули. Вони вважають, що причину хабарництва треба шукати у собі:
„Це справа кожної людини і починати треба з себе. Якщо прийшов у виш
вчитися, то вчися, а не здобувай
оцінки обхідними шляхами“. А ось
Дмитро не з чужих слів знає про хабарі, бо хоч і добре вчиться, разом із

групою давав гроші за модуль, бо такою була умова екзаменатора, і всі,
на жаль, на це пристали.
На думку викладача кафедри
фінансів ІНЕМ Олени Познякової, у виші має бути взаємоповага
і відповідальність викладачів та
студентів: кожен повинен працювати над підвищенням своєї
свідомості.
— Мені здається, що після Революції Гідності досить позитивно
діють „гарячі“ лінії, частина студентів стала відповідальніша, хоч
є чимало тих, хто й надалі не дуже
прагне здобувати знання, а батькам
говорить про хабарництво. Щоб
воно зникло, потрібно знищити
саму систему хабарництва, бо вона
однакова скрізь: в освіті, медицині,
на митниці тощо. Вважаю, що зміни
у свідомості вже розпочалися, та це
тривалий процес. Я веду практичні
заняття, програма дуже насичена
і пропущені два-три заняття вже
створюють для студента проблему.
Між мною і студентами діють чіткі, прозорі правила: вони знають,
чого я від них хочу і скільки балів
вони можуть отримати за кожну
практичну задачу. Потрібна також
і прозора система оцінювання теоретичних знань. Але й держава має
подбати про гідну заробітну плату
для викладачів.
Такої ж думки і заступник голови Колегії та профкому студентів
і аспірантів, аспірант ІНЕМ Данило Цьвок. Він вважає, що „хабарництво — питання двостороннє. У ньому винні обидві сторони
і відповідальність лежить на тих,
хто дає, і тих, хто бере хабар. Треба створювати різного виду санкції
у вигляді штрафів. Але, передовсім,
має бути відповідальність кожного
перед самим собою, перед суспільством. Тільки так ми зможемо позбутися такого явища, як хабар. Інших варіантів нема“.

— Брати хабар зі студентів —
неприпустимо, — говорить голова
профкому працівників університету доцент Володимир Гайдук. —
Навчання для студента — основна
робота і він має усвідомлювати,
що приватні підприємці і фірми
зацікавлені у кваліфікованих спеціалістах, тому їм потрібні не бали
і рейтинги, а знання. Якщо студенти це усвідомлять, то це до певної міри зменшить хабарництво.
Це, звичайно, ганебне явище, яке
вносить дуже великий елемент несправедливості в навчальний процес: трапляється, що студент, який
постійно вчиться, має нижчі бали
від того, хто їх купує через хабарі.
Рецепт може полягати ще й у покаранні тих, хто бере хабар свідомо і схиляє до цього давача. Однак
впіймати хабарників за руку непросто. Не слід забувати й про те, що
здебільшого на викладача, який не
бере хабарі, йде потужний тиск із
боку усяких прохачів. Новий Закон „Про вищу освіту“, збільшуючи автономію вишу, дасть певний
позитив, але сподіватися на те, що
законодавчо він допоможе позбутися хабарників, не варто.
Свою думку стосовно хабарництва у вишах висловив і проректор
з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри програмного забезпечення ІКНІ професор Дмитро
Федасюк:
— Лише звільненнями з роботи
справі не зарадиш, треба працювати
над своїм переконанням. Студент має
вчитися, а не купувати бали, має переживати за те, щоб здобути добрі знання, докладати до цього максимум зусиль. Має зрозуміти зрештою, що куплена оцінка, окрім того, що на даний
момент вирішить певну проблему,
йому надалі не допоможе. Важливо
також, аби знання наших випускників були потрібні країні. А ще, на моє
глибоке переконання, у вишах мають
вчитися тільки вмотивовані діти, які
знають, чого хочуть, мають схильність до навчання. Якщо це буде, то
все решта відпаде само собою.
Катерина ГРЕЧИН
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лабораторія для всіх

Наука — жива. Не закривайте її в музеях!
Х
арків віддавна називають науковою столицею України. Не дивно,
що саме там при Харківському національному університеті імені
В. Каразіна 3 січня 2013 року з’явився один із найцікавіших і, певно,
єдиний в Україні громадсько-університетський Науково-інтерактивний навчальний „Ландауцентр“. Уже понад півроку кожен охочий
може прийти туди, щоб побачити дивовижні винаходи, спробувати
самому провести експеримент і до того ж у цікавій ігровій формі
дізнатися більше про світ, у якому живемо.

Задум створити незвичайну лабораторію, в якій кожен зможе відчути
себе науковцем, у громадсько-активних викладачів і молоді ХНУ
ім. В. Каразіна виник давно. Поштовхом до втілення ідеї був торішній
науковий пікнік, на який у Харкові
прийшли тисячі дорослих і дітей.
Побачивши, що містянам цікава
така форма науки, активна громадськість вишу з Асоціацією випускників, викладачів і друзів університету
та з науковцями-аматорами цілого
Харкова разом створили приуніверситетський центр інтелектуального
дозвілля. Деякі експонати змайстрували самі, частину подарували працівники науково-дослідних інститутів, яких у Харкові понад 5 десятків,
науковці-аматори, винахідники, які
працюють чи працювали на харківських промислових гігантах, місцеві
підприємці. Багато кафедр вишу віддали сюди цікаві механізми з власних
лабораторій.
— Ми назвали центр іменем Нобелівського лауреата з фізики — Лева
Ландау, бо він на початку 30-х років
ХХ століття працював у нашому
університеті. „Ландауцентр“ інтерактивний. Відвідувачі заходять
у велику залу, де розміщені різні
експонати, читають інструкцію
до кожного і самостійно здійснюють експеримент. Вхід у нас безкоштовний, до всього можна торкатися, все можна оглянути і про все
довідатися. Ця ідея не нова: таких
центрів у світі більшає з кожним
роком. За кордоном для них виділяють тисячі або й сотні тисяч
євро. В нас усе значно скромніше:
всі працюємо на волонтерських
засадах, багато студентів допомагають нам поміж парами. Але
це таке щастя: бачити, що дітей
та дорослих на 500 м2 збирається
стільки, що голці ніде впасти! —
розповідає директор „Ландауцентру“ Вікторія Круглова.

В експозиції центру — лише те,
що наочно демонструє дію наукових
законів. Усі прилади, моделі та речі
попередньо перевіряє на безпечність спеціальна комісія, що складається з викладачів університету. Біля
кожного експоната після інструкції
написано, що ж саме експериментатор отримає по завершенню експерименту і чому так стається.
— Наприклад, у нас стоїть триметровий маятник Максвелла. Ми
пояснюємо, як він побудований,
а також пишемо внизу, що це звичайна іграшка „йо-йо“. Діти запускають це велике колесо, воно крутиться туди-сюди, і вони бачать, що
то справді „йо-йо“. В нашому центрі
люди розуміють, що ми на кожному
кроці тримаємо в руках щось від
науки, навіть не здогадуючись, що
це — наука. Треба бачити, як вони
дивуються! — зазначає керівник.
Серед експонатів „Ландауценру“ є стілець „Мрія йога“, в який
вкручено 2400 шурупів (люди сідають на нього або стають голими стопами), гвинт Архімеда — да
Вінчі, який демонструє один зі способів підняття вгору води, глюко-

фон — незвичний ударний музичний інструмент, який придумали
студенти харківського музичного
училища тощо. Там можна проводити досліди з геометричної оптики, побачити, як побудовані калейдоскопи, камера-обскура, оглянути
моделі двигунів Стірлінга, опанувати оптичну ілюзію, заглянути
в телескоп-рефрактор…
Поекспериментувати можуть
навіть малята. Спеціальними формами вони відбивають сліди різних
тварин на вологому піску або провадять „археологічні розкопки“ (шукають у піску і розчищають щіточками
шматки справжніх археологічних
знахідок, які центру передали харківські науковці).
Наукове шефство над закладом з власної ініціативи взяли на
себе викладачі вишу. У них часто
з’являються нові ідеї, тому в центрі
майже щомісяця відбуваються тематичні виставки (фізика, біологія,
механіка), майстер-класи, лекції,
демонструють частини колекцій
природничого та інших міських
музеїв.
— Упродовж року „Ландауцентр“ працює тільки у вихідні, бо
весь тиждень наші волонтери-працівники працюють або навчаються. Спеціальні програми готуємо
на шкільні канікули, бо тоді до нас
приходять цілі класи. Пропагуючи
науку, ми приваблюємо абітурієнтів. Навіть малята приходять до
нас, подивляться, а відтак прагнуть
навчитися побаченого. Тоді скеровуємо їх у Малий каразінський
університет, який діє при нашому навчальному закладі і куди
можуть „вступати“ діти з 4 років.
Кожен виш — це велика система,
яка може продуктивно працювати
не тільки для нинішніх студентів,
викладачів і задля науки загалом,
а й випереджати час. Маємо також думати про нинішніх маленьких дітей, які завтра і післязавтра
прийдуть в науку, продовжуватимуть наші традиції і будуватимуть країну. Для цього вже сьогодні вони мають бути впевнені,
що розумним бути модно, — переконана пані Вікторія.
Анна ГЕРИЧ
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In memoriam
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замість квітів на могилу

Cвітлої пам’яті Євгена Мокрого

26

вересня минає 80 років від
дня народження заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук професора Євгена Мокрого, життя
якого було тісно пов’язане
з історією факультету технології
органічних речовин Львівської
політехніки.

Якщо переглянути послужний список основних дат життя та діяльності
цього вченого, його наукові ступені,
почесні нагороди і відзнаки, основні
дати спортивної діяльності і нагороди, то це вражає. Він пройшов усі
щаблі професійної діяльності, розпочинаючи з асистента, закінчуючи
професором. У різних роках був заступником декана і деканом ФТОР,
секретарем і відповідальним редактором університетського „Вісника“,
головою вченої ради факультету
і членом Вченої ради Політехніки, заступником голови місцевкому університету, завідувачем кафедри технології основного органічного і нафтохімічного синтезу, членом редколегії
видавництва „Світ“, членом Вченої
ради Будинку вчених, заступником
голови експертної ради ВАК України
з хімічних технологій. А ще — членом
Європейської асоціації зі звукохімії,
дійсним членом НТШ, Академії інженерних наук України, Мiжнародної
Академiї комп’ютерних наук і систем
за науково-прикладним напрямом
„Комп’ютерні технології і системи
в хімічних процесах“ та академіком
вiддiлення хiмiї i хiмiчної технологiї
Академiї наук вищої школи України.
Був також заслуженим діячем науки
і техніки України, кавалером ордена
„Знак пошани“.
Левову долю його часу займала
організаторська, наукова і виховна
робота. Політехніки знали Євгена
Мокрого і як відомого важкоатлета,
адже він був почесним майстром
спорту з важкої атлетики, неодноразовим чемпіоном і рекордсменом
чемпіонатів і спартакіад України
та СРСР, лауреатом VI Всесвітнього фестивалю молоді та студентів.
Саме він встановив 118 рекордів із
важкої атлетики і п’ятнадцять років
не розлучався зі штангою.
Євген Мокрий розпочав свою
трудову діяльність асистентом ка-

федри бродильних виробництв,
далі перейшов на кафедру органічної хімії і став першим
аспірантом тоді ще доцента
Дмитра Толопка. Його наукові
праці, присвячені дослідженню
процесу хлорування ізобутилену та переробці продуктів хлорування, логічно завершилися
захистом кандидатської ди
сертації. Відтак працював на
кафедрі технології основного
органічного та нафтохімічного
синтезу, яку заснував разом зі
своїм вчителем Дмитром Толопком. Через рік вона стала
однією з провідних кафедр новоствореного факультету технології органічних речовин, до
становлення якого долучився
і Євген Мокрий.
Далі знову працював на рідній
кафедрі (з 1996 року це кафедра технології органічних продуктів), але
тепер уже завідувачем. Йому вдалося сформувати чудовий колектив
і потужний науковий напрям „Теоретичні основи створення високоефективних ініціювальних та каталітичних систем для процесів селективних перетворень органічних
сполук“, і ця наукова школа визнана
не тільки в Україні, а й за її межами.
Та Мокрого не покидала мрія
створити спеціальність „технологія бродильних виробництв і виноробства“, яку він таки здійснив.
Тим, хто добре знав Євгена Миколайовича, здавалося, що для нього
в житті і науці не існувало невирішених проблем: чи це стосувалося
створення студентського кафе, чи
спортивного залу у гуртожитку, чи
новітньої лабораторії.
— Одним із його талантів була
всепереможна віра в можливість
вирішення будь-якого завдання, —
говорить учень Євгена Мокрого
професор кафедри ТОП Віктор Реутський.— Я був його студентом, аспірантом і завдяки йому залишився
на кафедрі. Він був вимогливим батьком для студентів, ніколи не дозволяв
їх ображати, завжди рятував із різних
непростих життєвих ситуацій. Це був
талановитий менеджер науки, неперевершений організатор. Пам’ять
про нього є дуже світла. Мені він найбільше запам’ятався своєю щирістю

у ставленні до людей, до життя, активною життєвою позицією.
— Я вдячна Богові, що зі студентських років завдяки Євгену
Миколайовичу потрапила на цю
кафедру, хоч починала навчання на
кафедрі біологічно активних сполук, — додає доцент кафедри ТОП
Любов Паляниця. — Він був моїм
своєрідним ангелом-охоронцем,
який позитивно змінив моє життя:
під його керівництвом я захистила
кандидатську дисертацію, залишилася в Політехніці, знайшла тут
свою долю і стала першою жінкоювикладачем на кафедрі.
Великою кузнею наукових кадрів
для Західної України стала спеціалізована рада, яку він створив. Тут було
захищено 17 докторських та 81 кандидатська дисертація. У науковому
доробку професора — 2 монографії,
3 підручники, близько 300 наукових
статей, 40 авторських свідоцтв на винаходи та патентів. Під його керівництвом захищено 24 кандидатські та
1 докторська дисертації.
Коли несподівано перестало битися серце Євгена Мокрого, це стало величезною втратою не лише для
його родини, друзів, колег по роботі, а й просто знайомих, а Львівська
політехніка утратила енергійну,
ініціативну, творчу, віддану справі
людину, яка все своє свідоме життя
вчила, ставила на ноги, давала путівку в життя своїм учням.
Катерина ГРЕЧИН
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рада інформує

Головне — подбати про військо

У

середу, 17 вересня, відбулося
перше цього навчального
року засідання Ради Товариства „Просвіта“ Львівської
політехніки.

Просвітяни зібралися, щоб спланувати
роботу Товариства на 2014/2015 нав
чальний рік. Однак усі думки, зусилля і розмови зараз спрямовані на схід
України — туди, де триває війна з російським агресором.
І саме в допомозі українській
армії (фінансовій — збір коштів на
продукти, озброєння, засоби захисту тощо; фізичній — волонтерство;
моральній) та постраждалим в АТО
і їхнім сім’ям просвітяни вбачають
своє найважливіше завдання. Вони
як жертвували кошти на ці всі потреби, так і продовжують.
Члени Товариства „Просвіта“ закликають усіх політехніків долучатися до добрих справ. Зокрема, вони

підтримали ініціативу ректорату
і закликали працівників Політехніки
здавати гроші, які активісти „Просвіти“ використовують на закупівлю
медикаментів, бронежилетів, продуктів харчування, теплих речей тощо.
Просвітяни не лише самі постійно
звітують перед колективом університету про використані кошти, а й передають усе закуплене лише в надійні
руки, аби пожертвуваними грошима
не могли скористатися шахраї.
Вже найближчими днями буде
оприлюднено докладний звіт на сторінці „Просвіти“ на сайті Політехніки та в соцмережах. Загалом із понад
316 тисяч гривень пожертв використано 264 тисячі. Приносити гроші
(від підрозділів) можна у 237 кімн.
головного корпусу університету (відповідальна — Ольга Мацейовська).
Ще одна акція зі збору коштів
відбудеться на Покрови — 14 жовтня Народний дім „Просвіта“ ор-

ганізовує доброчинний концерт
із метою збору коштів на потреби
українського війська.
Очільниця просвітян Політехніки Христина Бурштинська поінформувала членів Товариства
про термінологічну конференцію
„СловоСвіт“, яка уже втринадцяте
відбудеться у Львівській політехніці
25–27 жовтня.
Член ради „Просвіти“ Ярослава
Величко подякувала просвітянам
за фінансову підтримку видання
„Чарівна Криниця“, яке нещодавно
побачило світ, і розповіла про підготовку до її презентації у Львівській політехніці та виставку різьби
Осипа Величка у рамках святкування
Дня газети „Аудиторія“. За згодою
родини, частину робіт автора можна буде придбати, а виручені кошти
будуть пожертвувані на допомогу
пораненим захисникам Вітчизни.
Тетяна ПАСОВИЧ

культура слова

Як парость виноградної лози, плекайте мову
О
станнім часом помітно зросло почуття патріотизму громадян
нашої країни. Однак ще далеко не всі українці дбають про чистоту рідної мови, яка є його невід’ємною складовою. Окрім того, наші
поради знадобляться російськомовним патріотам України, які в ці
тривожні місяці зрозуміли, що державну мову треба знати і поважати.

Сьогодні знову, озброївшись словниками, довідковою літературою та
порадами доктора філологічних наук
Олександра Пономарева, відповідаємо на запитання читачів і чекаємо
на нові, адже запитання щодо складних випадків слововживання в українській мові ще далеко не вичерпані.
У чому різниця між прикметниками „військовий“ і „воєнний“?
Військовий — це те, що пов’язане
з військом: військовий обов’язок, військовий
квиток, військова доктрина. А воєнний —
те, що стосується війни: воєнний стан,
воєнні дії, воєнний період, воєнні злочини.
Коли потрібно казати „правильно“, а коли „вірно“?
Правильно означає так, як вимагають
правила, норми, безпомилково. Наприклад: „Правильно писати“, „Правильно вимовляти“. А вірно — синонім
до слів незрадливо, віддано: „Вірно любити“, „Вірно служити Батьківщині“.

Чи варто уникати вживання
в українській мові слова „даний“ у таких текстах, як „даний договір“, „дане
питання“, і замінювати його на „цей“?
Варто, оскільки даний — це одержаний від когось. Наприклад: „Чурек
і сакля — все твоє, воно не прошене, не
дане“ (Тарас Шевченко). Субстантивована форма множини „дані“ означає відомості, показники: звітні дані, дані гідрометеорології тощо. А коли йдеться про
офіційно-ділові матеріали, потрібно
використовувати вказівні займенники
цей, ця, це, ці: „Цей договір“, „ця угода“,
„це застереження“, „ці питання“.
Чи правильно казати „біжучий
рядок“?
Ні, правильно — „рухомий рядок“,
бо він рухається, але нікуди від нас
не біжить. Наприклад: „Під час перегляду новин я не читаю рухомий
рядок, бо він відволікає мене від
сприйняття основної інформації“.

Наведемо ще кілька мовних кліше, які нерідко чуємо у побуті.
„Існуючі закони“. Правильно має
бути: „чинні закони“, бо існувати зазвичай можуть люди та живі істоти,
а все, що має юридичну силу, є чинним. Наприклад: „Деякі чинні закони вже не відповідають реальному
стану суспільства“.
„Наносити шкоду“. Правильно:
„завдавати шкоди“, бо в українській
мові дієслово наносити вживається
в таких значеннях: наносити фарбу
на папір, понаносили бруду на килим,
нанесли візит та ін., а от шкоди (род.
відм., одн.) завдають. Наприклад:
„Нічні приморозки завдали великої
шкоди фруктовим садам“.
„Служити прикладом“. Правильно: „бути прикладом“. В українській
мові дієслово служити вживається
у таких випадках: служити в армії,
служити громаді, річ добре служить та
ін. У наведеному прикладі має звучати так: „Громадянська позиція нашого старости є добрим прикладом
для студентів усієї групи“.
Підготувала Ярослава ВЕЛИЧКО
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ініціативи

коротко

Студентський штаб підтримки

М

олодь Львівської політехніки, а саме активісти
Колегії та профкому студентів
і аспірантів спільно із членами
Ради молодих учених університету ініціювали створення
Студентського штабу підтримки учасників АТО.

Передовсім діяльність буде орієнтована на тих політехніків та
випускників, які беруть участь
в АТО, але загалом підтримуватимуть
усіх, хто потребує допомоги.
Головне завдання, яке ставить перед собою молодь, — збір інформації
про осіб, які воюють на Сході, хто вже
повернувся, хто поранений чи потребує психологічної підтримки. Також
допомагатимуть передовій із закупівлею теплих речей, тепловізорів, приладів нічного бачення тощо.
На думку молодих політехніків,
такі штаби підтримки повинні бути
в усіх організаціях, бо лише загальноміських замало. Діятиме штаб на
базі Студентського клубу, який розташований на території Студмістечка
(вул. Бой-Желенського, 14), щоденно
з 16.00 до 21.00.
Загалом діяльність штабу поділять
на шість відділів, які матимуть своїх
очільників та команди. З-поміж іншого для студентів та аспірантів, а також
усіх охочих (не лише з Політехніки)
проводитимуть навчання та тренінги:

збір-розбір вогнепальної зброї, перша
медична допомога, як поводити себе
у екстремальних ситуаціях. Організатори переконані, що такі знання та
навички убезпечать від паніки у разі
загострення ситуації. Також студенти
планують взяти під свій контроль „інформаційні війни“ у соцмережах та інтернеті загалом. Для цього створюють
„кіберсотню“, яка адекватно інформуватиме людей про ситуацію в країні.
Свої зміни внесуть і у підході до
психологічної та юридичної допомоги
учасникам АТО та їх сім’ям. Молодь переконана, що найкраще реабілітації можуть посприяти друзі та знайомі. Тож їх
залучатимуть для допомоги тим, хто потребуватиме психологічної підтримки.
Крім цього, політехніки мають
намір свою величезну волонтерську
базу спрямувати на допомогу різним
організаціям.
Наталія ПАВЛИШИН

увага: набір

BEST Lviv об’єднує
найактивніших

З

апрошуємо об’єднатися довкола організації BEST Lviv, де на
вас чекають сотні гіперактивних
друзів!

Ця інформація — для кожного, хто
в нічних кошмарах бачить нудне,
спокійне життя, в кого розвиваються
фобії від самої думки про можливість
просидіти свої студентські роки вдома, для тих, чий мозок спраглий корисної інформації і кого переповнює
жага знань і самовдосконалення, тим,
кому не вижити без подорожей і шалених пригод.
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Щоб навчання в університеті стало приємнішим та різноманітнішим,
щоб студентська пора була найкращою, приходьте на презентацію Міжнародної студентської організації
BEST Lviv, яка відбудеться в 124 аудиторії гол. корпусу 2 жовтня о 16 год.
Це нові можливості та шанс поєднувати корисне з приємним: Інженерний ярмарок кар’єри, інженерні
змагання, лекції успішних та відомих
людей, тренінги, де навчать того, що
не почуєш у жодному виші. Якщо це
зацікавило, більше інформації на сайті www.best-lviv.org.ua.

У Львівській обласній раді
визначили лауреатів обласної премії імені Героя
України Степана Бандери,
які отримають по 20 тис. грн.
За результатами обговорення,
премію у номінації „Громадська діяльність“ присуджено
громадсько-політичному діячеві, публіцисту, політв’язневі
Петрові Франку. Лауреатом
номінації „Науково-навчальна
національна державотворча
діяльність“ став полковник,
член оргкомітету Спілки
офіцерів України та довголітній член Проводу СОУ Сергій
Рудюк. Традиційно обласну
премію присуджують у трьох
номінаціях, проте цього року
за відсутністю кандидатур
лауреата номінації „Політична
діяльність“ визначено не було.
16 вересня у Львові вшановували пам’ять загиблих та
постраждалих журналістів.
Після короткого Віче учасники
акції із запаленими лампадками рушили до Дерева пам’яті
Георгія Ґонґадзе, яке тринадцять років тому висадили на
проспекті Свободи під час
аналогічної акції. Учасники акції помолились за колег, котрі
загинули за роки незалежності
в Україні. Після цього організатори повісили на імпровізованій стіні пам’яті портрети
71 загиблого журналіста.
Архів СБУ оприлюднив документи про діяльність Організації українських націоналістів у діаспорі. Загалом
стали доступні 320 документів,
які підписав Степан Бандера —
„Бийлихо“, Роман Шухевич —
„Тарас Чупринка“, Василь
Кук — „Леміш“, Ярослав Стецько, Степан Ленкавський та
інші провідники визвольного
руху. Основу архіву становлять
документи УГВР, зокрема її
закордонного представництва,
закордонних частин ОУН.
У колекції також оприлюднено
матеріали Антибільшовицького блоку народів — ініційованого українцями об’єднання
політичних організацій різних
націй для боротьби з червоним
тоталітаризмом.
За матеріалами інформагенцій
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знай наших

Heyday: модний одяг від політехніків

Н

астав час будувати нову
країну, а вона починається
з успіху кожного. Мотивувати
та надихати до особистісних
звершень може, наприклад,
сучасний молодіжний одяг. Особливо, якщо на ньому — оригінальні ненав’язливі принти
на національну тематику. Так
вважають творці дедалі популярнішого в світі креативного
бренду Heyday — Роман Зорій,
Сергій Цюпко та Андрій Павликівський. Перші двоє — випускники Львівської політехніки.

На зустріч для запису інтерв’ю колишні однокурсники Інституту економіки та менеджменту Роман і Сергій прийшли у футболках із власної
колекції „Розквітай, Україно!“. Про
свій проект розповідали по черзі: на
те вона й дружба, щоб доповнювати
одне одного.
— Ще в студентські роки ми мріяли створити якісний молодіжний,
але не надто дорогий одяг на щодень. А цієї весни, після зимових
майданних подій, відчули зміни
в країні й зрозуміли, що настав час
спробувати. Куди відкладати? Хто,
як не ми? Майдан дуже нас надихнув.
Ми віримо, що в Україні можна бути
успішними. Україна — батьківщина
багатьох людей, які визнані в усьому світі, які зробили великі винаходи, реалізували себе у бізнесі. Наші
люди розумні, творчі… Ми маємо
мету бути саме такими, щоб ще раз
довести: єдиний шлях до спільного
успіху українців — це успіх кожного
з нас, — розповідає Роман.
— Ми працювали над проектом
із квітня, а готову продукцію запропонували покупцям 18 червня. Наша
з Романом спеціальність — „Міжнародна економіка“. Андрій Павликівський закінчив „Банківську справу“.
Маючи якісний досвід рекламної,
маркетингової та управлінської діяльності, ми були готові до налагодження
менеджменту, але нюансів індустрії
легкої промисловості не знали. Іншими словами, ми вміємо все, що за рамками швейного цеху. На щастя, всередині нього нам вдалося знайти підхід
до людей, сформувати ідеї, домогтися
спільного бачення. І ось — це працює!
Спочатку нас було троє. За три місяці

команда зросла в два рази: ми розвиваємося, — каже Сергій.
Всі ідеї принтів колекції „Розквітай, Україно!“ придумали троє
друзів, а втілили їх у життя професійний дизайнер Юля Стрипа
та львівська команда ілюстраторів
Іnkration. Перше замовлення хлопцям надійшло з Москви. Невдовзі
в соцмережах з’явилася світлина
дівчини у світшоті (светр спортивного крою) з тризубом-ластівкою,
вона позує навпроти сталінської
висотки в центрі Москви, на якій
у кінці серпня перефарбував зірку
український руфер. Одяг від Heyday
дуже популярний в Україні. В ньому

можна побачити журналістів, співаків, блогерів та громадських діячів.
Часто хлопці пересилають замовлення за кордон: до Італії, Іспанії,
Німеччини, Росії, Польщі, Великої
Британії, США й навіть Китаю.
Наразі в колекції тільки світшоти та футболки зі зображеннями
синьо-жовтого тризуба-ластівки,
камуфляжного тризуба, з червоного кольору орнаментами, написами
„Слава Україні!“ та „Героям слава!“
(невдовзі ці написи надрукують також англійською мовою). Більше
різновидів одягу буде у новій колекції, яку хлопці називають осінньозимовою.

— На початок жовтня сподіваємося представити дві нові колекції:
осінньо-зимову для дорослих та для
дітей. У дорослій будуть тепліші светри, куртки, тренчі, чоловічі й жіночі
шарфи з делікатними українськими
мотивами. Щоб було ненав’язливо,
але зрозуміло, що це український
одяг. Стиль залишається той самий
(Casual), але, відповідно, збільшується перелік тканин, які будемо використовувати. Незмінно підбираємо
тільки якісні матеріали. Маємо ідею
джинсової серії, але досі не можемо знайти постачальника якісного
джинсу в Україні. Наразі наш одяг
можна переглянути й замовити через сторінку у Фейсбуці та в магазині „Наш формат“. Можливо, невдовзі
матимемо офіційне представництво
у США, — пояснює Сергій.
Наостанок я попросила хлопців
розповісти про альма-матер та побажати чогось молодшим колегам.
— Політехніка — це рідне сере
довище, де можна знайти однодумців. Наприклад, до нашої команди
вже долучився молодший колега —
Дмитро Возний. Ми з Сергієм познайомилися у виші, п’ять років навчалися пліч-о-пліч, брали участь у різних
студентських заходах, „Весні Політехніки“. З перших курсів я долучився
до роботи профбюро ІНЕМ, згодом
очолив його міжнародний відділ. За
період навчання ми познайомилися
й здружилися з багатьма цікавими
людьми. Університет розширює світогляд, допомагає знайти відповіді
на важливі для молодої людини запитання, тут починаєш розуміти, що
таке доросле життя. Щодо освіти, то
загалом в Україні вона хибить теоретизуванням. Теорія розумна, але,
на щастя чи на жаль, у нашій країні
сформувалося ринкове середовище,
в якому теорія не працює з першого
кроку. В кращому разі тому, що застаріла. Ми з перших курсів пробували
застосувати теорію на практиці, але
не змогли. Тому почали цікавитися,
як воно є в житті, що треба робити
насправді. Раджу всім студентам:
якнайшвидше шукайте практичне
застосування своїм умінням! Тільки
практики стають професіоналами
у своїй сфері, — вважає Роман.
Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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грузинський досвід

Можна програти лише битву, та не війну
Б
аса Джанікашвілі — грузинський медіаменеджер, письменник, драматург, телерадіожурналіст. Українському читачеві на цьогорічному Форумі видавців він представив роман „Гра у войнушку“
та розповів про досвід Грузії у війні з російським
агресором, про те, як у цій країні сприймають війну
в Україні.

— Як грузини загалом
ставляться до українців?
Чи бачите Ви в історії двох
народів певні аналогії?
— Скажу вам, що грузини люблять українців.
У цьому я переконався на
власному досвіді, адже
маю тещу-українку. Натомість знаю, що в Україні
завжди упереджено ставилися до грузинів. Коли ще
в радянські часи українка
знайомилася з грузином,
то її батьки сприймали це
дуже трагічно, бо вона потрапить у рабство. Одного
разу я запитав свою тещу,
чи вона за стільки років
життя в Грузії хоч раз почувалася пригнобленою,
то почув, що вона дуже
щаслива. До слова, більшість грузинів — християни… А насправді все
зводиться до стереотипів.
Під час Форуму мені
нагадали, що багато наших відомих людей навчалися в Україні. І у вас,
і в нас з початку 90-х рр.
ХХ ст. зросла роль жінки, яка дуже багато працює. Грузинські чоловіки
більше думають про пиво,
нарди, доміно, тобто розваги, і тим втрачають свої
права, бо вже не можуть
диктувати умови. І це
впливає на стосунки з жінкою. Знаю, що й в Україні
подібна ситуація, коли
жінки втрачали роботу
і хапалися за іншу, щоб
утримувати сім’ю, а чоловіки пасивно вичікували,
коли ж запрацює завод.
Найважливіше на сьогодні, що об’єднує наші
країни, — це боротьба
проти спільного агресо-

ра, який мені дуже важко
назвати братнім народом.
— Із грузинського досвіду
скажіть, як громадянам поводитися у час війни?
— Насамперед знати, що
війна — в твоїй країні,
незалежно від того, чи дійшла вона до твоєї місцевості. Якщо війни немає
у Львові, то ви не можете вдавати, ніби нічого
не відбувається. Так було
у Тбілісі, де вважали, що
війна лише в Абхазії. Те,
що відбувається в суспільстві, не може не вплинути
на нашу психіку, стосунки. Це я відобразив у своєму романі „Гра у войнушку“. У центрі подій — типова сім’я: 40-річні батьки
і їхній 10-річний син.
Батьки вирішують розлучитися, коли їхні стосунки
загострюються. Та в країну вторгуються російські
війська, розпочинається
війна — і батьки вже передумують розлучатися, бо
зосереджуються на тому,
як перемогти ворога, а їхній син хоче допомогти
в цьому — вилазить на
дерево і рогаткою намагається збивати російські
літаки. Війна — це явище
всесвітнє, і вона має різні

прояви. Що стосується війни з Росією, то моя думка
така, що Росія не змінилася, і тут часу на переосмислення нема!

— Чи грузини вважають,
що вони зазнали поразки?
— Знаєте, ми пережили
вісім воєн, із них — одну
внутрішню і сім із Росією.
У новітній історії двічі зазнавали російської агресії
і 1992 року втратили Абхазію, а 2008-го — Південну Осетію. Але в жодній
із них не вважаємо себе
переможеними. Ми програвали лише окремі битви. А війну — ні. Бо якщо
ти борешся мужньо, якщо
до кінця обстоюєш своє,
то як можна говорити про
те, що ти програв? Тоді,
коли ми втрачали території, то дуже переймалися
цим. А тепер переймаємося, як живеться людям, які
залишилися на тих територіях. Спостерігаю подібне з Кримом. Та й те, що
відбувається на Луганщині і Донеччині, нам дуже
зрозуміле і близьке, бо
самі пережили це все.
— Яка, на Вашу думку, роль
засобів масової інформації
під час війни?
— Важко сказати. Безперечно, треба об’єктивно,
оперативно й виважено
доносити перевірену інформацію. Але виникають і ситуації, коли треба відступити — і ти вже
не є в центрі подій чи не
можеш передати їх. Таке
було в мене під час російсько-грузинської війни
2008 року. Коли російські
війська захоплювали телецентр, яким я керував, то
постало питання: залишати журналістів чи виводити їх? І я вирішив, що ми
повинні покинути студію,
бо залишитися було б небезпечно для життя.

— Попри війну, яка рано чи
пізно завершиться, країні
треба якось розвиватися,
працювати. Що, на Вашу
думку, може перейняти
Україна від Грузії? У чому
вбачаєте успіх своєї країни?
— Вчитися є з чого, і з помилок теж. Якщо хтось думає, що Саакашвілі успішно проводив реформи, то
це не так. Звісно, він розпочинав добре, а потім
почалася корупція, зловживання… Реформи, які
він провів і втілив, були
на вимогу суспільства.
Тобто не можна лише покладатися на керівництво
і пасивно очікувати. Треба всім діяти, прагнути
змін, тиснути на владу.
Якщо ж вона не виконує
своїх обов’язків, то обирати нову. Іншого шляху
я не бачу. Ми провели реформу МВС. Для цього довелося змінити 120 тисяч
правоохоронців. А хтось
із ваших політиків сказав, що в Україні таке
неможливо — звільнити
350 тисяч людей, бо це
спричинить кризу. Але ж
у вас населення — сорок
мільйонів, а в нас — лише
п’ять. Позитивно, що в нас
діє Комітет із помилування — своєрідні радники
президента, які у прийнятті рішень найперше зважають на те, щоб
це було добре для самої
людини. Я також маю досвід роботи в цьому комітеті. Якщо говорити про
можливості, то насправді
Грузія — дуже бідна країна. Але завдяки реформам у нас добре живуть,
скажімо, поліцейські, медики, письменники. У чомусь Грузія пішла вперед,
а в чомусь відстала, тому
нам є чого вчитися одним
в одних.
Розмовляла
Ірина МАРТИН
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знакові презентації

„Спомини. Йосиф Сліпий“ — праця
про людину-епоху

С

еред сотень презентацій
у рамках Форуму видавців
була одна надзвичайна — Український католицький університет представив книгу „Спомини.
Йосиф Сліпий“ — ґрунтовна
праця, яка розкриває епохальну
постать Патріарха та період,
у якому він жив і творив.

Серед гостей було чимало знакових постатей. На жаль, через стан
здоров’я не міг бути на презентації
Блаженіший кардинал Любомир Гузар, але надіслав листа, в якому поділився власними спогадами про Патріарха, акцентувавши на працелюбстві Йосифа Сліпого, котрий вважав
марнування часу найбільшим гріхом.
Кардинал також наголосив, що ці
спогади надзвичайно актуальні саме
зараз, „коли будуємо нову Україну
і за її існування мусимо боротися та
посилено працювати, щоб зробити
нашу рідну хату якнайкращою“.
Ректор УКУ Богдан Прах зауважив, що „Спомини“ відкривають нам
не лише Патріарха, а й тих людей,
з якими його звело життя. Цікаві деталі про підготовку видання розповів

історик Ігор Скочиляс. Від нього присутні довідалися, що „Спомини“ до
друку „йшли“ десятиліттями, тож ця
праця має велику наукову, громадську
та духовну цінність. Адже це особисті
спогади Патріарха Йосифа Сліпого,
яким уже півстоліття. Патріарх надиктовував їх своєму секретарю Іванові Хомі впродовж року. Всього було
записано сім рукописних зошитів.
Книга вийшла в світ завдяки головному редактору о. Іванові Дацьку, який вісім років був особистим
секретарем Патріарха. Він наголосив, що відчував відповідальність
перед історією, щодо оприлюднення „Споминів“, які є „енциклопедією історії УГКЦ у період життя Патріарха Йосифа Сліпого та мають
історичну, наукову цінність для
української публіки“. Надалі планують видати книгу другим накладом,
а також перекласти англійською, німецькою, французькою.
Загалом спільна робота над книгою о. Івана Дацька та упорядниці
видання науковця Марії Горячої тривала два роки. Видання складається
з кількох частин: самі спогади Патріарха (згадує близько півтисячі різних

особистостей: єпископи, великомученики, політики, громадські діячі),
коментарі Марії Горячої та спогади
журналіста Нормана Казенса (був посередником між Папою Іваном XXIII,
американським президентом Джоном
Кеннеді та першим секретарем ЦК
КПРС Микитою Хрущовим у справі звільнення Сліпого з ув’язнення),
а також документи про переговори
митрополита Йосифа Сліпого з радянською владою. Та, як наголосила
упорядниця, у „Споминах“ є багато
недомовок, особливо про табірний
період, які треба читати поміж рядків.
Завершив презентацію президент Українського католицького
університету Преосвященний Владика Борис (Ґудзяк), поділившись
враженнями від книги:
— Рідко з’являється настільки
добре опрацьований твір. Ви впізнаєте в ньому всю епоху. Ми в цей час
шукаємо опору. А постать Йосифа
Сліпого дає наснагу, адже він у віці
перейшов через табори, заслання,
в’язницю і витримав. Життя Патріарха є свідченням, що правда переможе!
Наталія ПАВЛИШИН

на книжкову полицю

Інтелектуальні новинки „Дня“

Т

радиційним учасником Форуму видавців багато років поспіль є газета „День“. Цьогоріч до
Львова редакція знову привезла інтелектуальні
новинки: „Україна Incognita. ТОП-25“, фотоальбом
„Люди Майдану. Хроніка“ та „Апокрифи Клари
Ґудзик“ (друге перевидання).

До видання „Україна
Incognita. ТОП-25“ (вийшло відразу трьома мовами: українською, англійською та російською)
ввійшли праці Юрія Шевельова, Сергія Грабовського, Джеймса Мейса,
Збігнєва Бжезінського.
Книгу розпочинає і закінчує стаття українського
філософа Сергія Кримського, який народився на
сході України.

Альбом „Люди Майдану. Хроніка“ вміщує дві
сотні світлин фотокореспондентів газети „День“
та декілька надзвичайних
історій із виру революційного Майдану. Цей альбом, за задумом видавців,
передовсім має показати
силу українців у єдності.
Ще одна презентована
книга — друге перевидання „Апокрифи Клари Ґудзик“. У зібранні із трьох

частин порушені проблеми духовно-релігійного
життя в Україні та світі;
історія ідей, історія думки, історія релігійних віровчень; розповіді про
визначні місця на інте-

лектуальній та естетичній
карті України та Європи,
які демонструють незворотний рух України до європейської спільноти.
Наталія ПАВЛИШИН
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рафінад думок

Євген Сверстюк —
воїн інтелектуального
фронту

З

устрічі з філософом, літератором, лауреатом Шевченківської премії, борцем, учасником Ініціативної групи „Першого грудня“ Євгеном Сверстюком у рамках Форуму видавців завжди стають своєрідною
віссю, яка вирівнює емоції і дає певність у дальших життєвих кроках.
Лекція „Один у полі воїн: де проходить український інтелектуальний
фронт?“, яка відбувалася в Музеї-меморіалі „Тюрма на Лонцького“
заторкнула багато актуальних питань сьогоднішніх воєнних реалій:
моральність і обов’язок, принципи, які повинні бути підвалинами
інтелектуальної боротьби, та місце і роль кожного на цьому фронті.

— Антуан де Сент-Екзюпері — ім’я,
яке наводить на думку про моральне
право і обов’язок. Він вважав, що „має
право говорити лише той, хто бере
участь“, і це був його життєвий принцип. Думаю, тільки тому маємо „Маленького принца“, який ніколи б не
написав той, хто не був оборонцем.
Адже такі думки з’являються лише
в умовах особливого напруження —
в умовах життя і смерті. На жаль,
не можу сказати, що зараз у наших
„лицарів пера“ на повну силу працює
серце і розум. Хоча це особливий
час, коли інтелектуали повинні бути
„один за сто“. Я не бачу цієї продукції
і таке враження, що нема дуже глибокого переживання. Той же Екзюпері вважав, що розум чогось вартий
тільки на службі серця. Йдеться про
велику любов і велике прагнення до
служіння. „Любов к отчизні де героїть, Там вража сила не устоїть, Там
грудь сильніша од гармат…“ („Енеїда“ І. Котляревського), — розпочав
свою лекцію вчений.
Цікаву думку висловив Євген
Сверстюк і про пропагандивну роботу Росії.
— Я не вважаю, що це інтелектуальний продукт. Це використання старих фабул і одурювання людей у найдешевший спосіб. Якщо
говорити про роботу інтелекту, то
це здатність прораховувати ходи
наперед, розуміння, що брехня
має „короткі ноги“, що треба будувати на справжньому фундаменті.
А якщо взагалі нема орієнтації на
фундамент правди, то це нагадує
розв’язування задач без елементарних даних — лише припущення, гра,
в основі якої лежить безвідповідальність. Порівнюючи сьогоднішню
Росію з її діяльністю у сталінський

період, то нема нічого нового. Метод „другої шашки в рукаві“ системно повторюється в пропаганді і діях
цієї країни і, на жаль, ніщо не може
змінити цю хворобливу ситуацію.
Найбільше дисидент цінує моральні чесноти. Він переконаний, що коли
нація, обороняючи свій край, мобілізована духовно, то стає непереможною. А найкращі настанови для такої
боротьби — в релігійній літературі.
Величезну роль у розвої нації інтелектуальний борець віддає молоді
та свідомій громаді:
— Треба розуміти, що коли ми
апелюємо до нації, то апелюємо до
молоді і до її інтелекту. Мусять бути
наукові центри, громадські середовища, які акумулюватимуть молодь.
Адже зараз ми боремося не лише
на фронті проти російських військ,
а також на фронті громадської порядності. Кожен має бути воїном
на своєму „фронті“, а не „вмивати
руки“, перекладаючи цю роботу на
когось іншого. Ця боротьба на рівні
індивідуумів і твій відступ — це твоя
поразка, — наголосив дисидент. —
Там, де є елементарне національне
навчання і виховання, там є передумови вищого духу і свідомості.
Я в ніщо ставлю вчителя української
мови і літератури, учні якого розмовляють російською. Для наших
обставин і наших дітей треба дуже
талановитих вчителів, які здатні
власним прикладом пробуджувати
душі, розум і заохочувати до чесного творчого мислення. Прикладом
є Юрій Шевельов, який в юначі роки
негативно ставився до української
мови, доки його друг не зауважив,
що не може бути поганою мова,
якою говорять тисячі. Зараз таке
нагадування потрібне на кожному

кроці. Місце вчителя нині вакантне
скрізь: і в школі, і на вулиці. Шкода,
що в нас не цінують цього місця, хоча
воно найвище у суспільстві. І на цьому „фронті“ потрібен саме той „один
у полі воїн“, який стримано, продумано навчатиме, проявляючи справжній інтелект.
Євген Сверстюк вважає невдалою ідею діалогу між інтелігенцією
України і Росії у період війни.
— Чи здатен цей прошарок
в умовах загальної національної
отрути до розумного і розважливого
діалогу? Чи не діють у цьому середовищі дратівливі елементи, які розламують мислення? Найбільша чума
нашого часу — узаконена брехня,
яка має перемоги, успіхи. Людина
чесної думки творилася поколіннями, а отруєння брехнею передається миттєво. Рятуйте, люди, свою
Росію! Там завжди вистачало брехні,
але такої брехні, якою зараз годують
цей народ, ще не бувало. І страх,
який паралізує це суспільство, позбавляє їх здатності мислити; страх
породжує підлість. І в таких умовах
не росте ані мораль, ані інтелект.
Це дуже серйозне застереження для
Росії зараз: вона не зможе піднятися
від цього страху.
Добрим знаком учений вважає те,
що Україна вирвалася із замкнутого
інформаційного простору в Європі:
— Ще десять років тому український голос узагалі не був чутний
у Європі, і українські реалії передавалися лише через російські ЗМІ. За
останній рік ми вирвалися з цього
полону. І зараз у Європі говорять
правду про нашу війну вустами провідних громадських діячів.
Наталія ПАВЛИШИН
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форум видавців

презентація

Княжа доба очима археологів

У

рамках Форуму видавців у актовій залі Львівського історичного
музею на пл. Ринок, 6 відбулася презентація книги доктора історичних наук, професора кафедри історії України та етнокомунікації Львівської політехніки Святослава Терського „Археологія доби
Галицько-Волинської держави“.

У презентації взяли участь викладачі
та студенти Інституту гуманітарних
та соціальних наук, а також науковці
відділів археології Львівського історичного музею й Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН
України та кафедри археології
Львівського національного університету ім. І. Франка. Місце презентації — Львівський історичний
музей. Він, до речі, є найбільшим
сховищем рухомих пам’яток доби
Галицько-Волинської держави.
Автор книги — багаторічний керівник Волинської археологічної
експедиції, яка досліджувала літописні міста Володимир, Лучеськ,
Львів, Пересопницю, Перемишль та
інші пам’ятки княжої доби Прикар-

паття та Волині в понад 30 пунктах.
Матеріали цих досліджень, а також
опрацювання здобутків великого
колективу археологів України та
Польщі за понад 200-літній період
дослідження пам’яток X–XIV ст.
склали зміст цього видання.
Книгу написано як доповнення
до існуючих підручників із курсів
„Археологія України“ та „Історія
української культури“. Вона буде
корисна насамперед для студентів
спеціальностей „Музейна справа
та охорона пам’яток історії та культури“ і „Реставрація творів мистецтва“, які навчаються у Львівській
політехніці.
Книга цікава тим, що практично
кожен абзац її тексту доповнений

чорно-білими та кольоровими ілюстраціями. Видання в доступній для
початківця формі описує основні
типи археологічних пам’яток княжої
доби, історію їх дослідження, подає
конкретну інформацію про найважливіші літописні центри Галицько-Волинської держави в світлі досліджень
останніх років. Видання підготоване
спеціалізованим видавництвом „Стародавній світ“, яке діє при Інституті
археології НАН України.
До речі, Святослав Терський
є також автором монографічних досліджень з археології Галицько-Волинської держави, трьох підручників та історичних нарисів про давні
волинські міста Олику (2001 р.), Пересопницю (2003 р.), Лучеськ (2006,
2007 рр.), Володимир (2010 р.) і понад 200 наукових статей.
Олександр ШИШКА,
директор Науково-технічної
бібліотеки Львівської політехніки

з читацької пошти

Сучасний український детектив —
для студентів
11

Письменники презентували свої гостросюжетні романи, зачитавши уривок та описавши емоції і переживання при написанні книг. Наприкінці
всі охочі мали змогу придбати книги
й отримати автографи від авторів.
Зустріч із письменниками відбулась у дуже теплій та дружній атмосфері. Студенти та викладачі з цікавістю
слухали розповіді авторів, опісля всі
могли задати питання, які їх цікавлять.
Сюжет роману Сергія Батурина
та Сергія Пономаренка надзвичайно
зацікавив усіх присутніх і занурив
колектив у свій таємний світ. Кож-

| Світлина Діани Кушик

вересня в Інституті підприємництва та перспективних
технологій відбулася зустріч
письменників зі студентами та
викладачами. Марина Гримич
у рамках Книжкового форуму
представила двох авторів: Сергія Батурина і його книгу „Кава
по-польськи“ та Сергія Пономаренка з книгою „Тенета бажань“.

на книга по-своєму особлива, цікаві
герої, інтригуюча побудова сюжету.
Ці два детективи захопили кожного.
Хороший детектив, як і всяка гарна
книга, крім хитромудрих загадок, містить багато життєвої, корисної інформації, „їжі“ для міркувань. Цей жанр
універсальний і підходить для всіх.

Також читання — це гарна можливість відволіктися від деяких проблем і відпочити, водночас чудова
зарядка для розуму. Ця зустріч подарувала море приємних вражень
студентам та викладачам.
Христина ВАСЬО,
студентка третього курсу ІППТ
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культура

палітра

Політичний гротеск на
монументальних полотнах
Д
о 15 жовтня у Палаці мистецтв можна
оглянути виставку малярства народного художника України Анатолія
Мельника „Мамайчуки“,
присвячену Борису Возницькому. Експозицію
вперше виставляли два
роки тому в Національному художньому музеї
України в Києві, а тепер,
перед виборами, вона є особливо
актуальна.

Нащадки легендарного козака Мамая,
без прикрашання, так, як їх сприймає
автор — це герої, які зазнали соціальних деформацій, хоч і не втратили
внутрішньої сили до боротьби й життя.
„Тут гумор, сарказм і осуд сплетені воєдино. Головні „персонажі“ серії проникливих полотен — людська пиха, мар-

нославство, сліпа жадоба
влади — майже карикатура
на суспільство, що прийняло, а не відштовхнуло таку
манеру поведінки, — оцінює
доробок „Мамайчуки“ народний художник Любомир
Медвідь. Інші колеги з ним
солідарні: те, що на полотнах, адекватне суспільній
напрузі, динаміці, допомагає пізнати Україну в її
ментальності — кожен, дивлячись на
картини, знайде щось своє, бо художник запрошує до діалогу.
У сміливій виставці Анатолія
Мельника прочитується перегук із
ідеями Босха, хоч самі мамайчуки мають нелюдські форми, вони, як було
зауважено на відкритті виставки, —
глина, яка ще не наповнена розумом.
І в той же час за ними відчувається зародження мунківського крику…

фестивалимо

Ляльки, лялі, лялечки…

І

ведмедики та інші невеликі, а то й мініатюрні казкові створіння —
у Палаці мистецтв VI фестиваль „Лялькового світу“ — Lady & Teddy.
Авторські іграшки з’їхались до нас з усієї України, щоб у часи смути нагадати нам про світлі моменти життя.

Організатори виставки відзначають
як позитив те, що старі й нові автори
(а всіх їх 39, багато з Харкова, є навіть із Німеччини й Лівану) знайшли
сили й можливості поділитися придуманою і створеною красою з іншими.
При цьому багато учасників експозиції
приїхало на її відкриття особисто.
Цьогоріч виставка збагатилася художнім оформленням — живописні
полотна Лариси Пуханової, Володимира
Грицака, Сергія Краповінського, Наталії
Калініченко, Вікторії Проців додали їй
барвистих кольорів.
— Навіває багато
асоціацій, бо кожен
з нас несе в собі частину дитинства, —

поділився своїми враженнями від побаченого мистецтвознавець Орест Голубець. — Зараз відбувається зіткнення
добра зі злом, тож нам треба породжувати позитивну енергетику, якою і є ця
виставка, а не похнюплювати голову.
Відчуття весняного настрою, яке
з’являється після перегляду, спонукає
отримані емоції перевести в матеріальний
вимір — щось подіб
не спробувати створити і самому. І якраз
є така нагода — у межах
Lady & Teddy відбудуться
благодійні майстер-класи з виготовлення ангеликів, які разом із листами школярів передадуть
солдатам із зони АТО.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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коротко
Найкрасивішою дівчиною України 2014 року стала студентка
четвертого курсу Інституту
права та психології Львівської
політехніки Андріана Хасаншін. За титули та корону міс
боролися 24 дівчини. Андріана — професійна модель,
займається танцями та має музичну освіту. Вона буде представляти Україну на конкурсі
„Міс Всесвіт“.
Україна через нестабільну фінансову й політичну ситуації
наступного року не братиме
участі в пісенному конкурсі
„Євробачення“. Про це повідомляє прес-служба Першого національного телеканалу.
В НТКУ мають надію, що Україна не братиме участі у конкурсі лише протягом одного року
і вже у 2016 році знову відправить свого представника на
конкурс. Але Україну не будуть
повністю позбавляти „Євробачення“ — відбуваються переговори з ЄМС щодо трансляції
півфіналу та фіналу конкурсу.
У Львові презентували громадську ініціативу „Читацький
батальйон“ — це благодійна
акція, метою якої є популяризація української книги та допомога українським воякам. Як
розповіла співорганізатор ініціативи, депутат Львівської обл
ради Оксана Юринець, книги
будуть позначені спеціальними
наліпками „Читацького батальйону“. Кошти, вилучені з продажу книг, скерують на закупівлю
спорядження, ліків, необхідних
українським військовим. Взяти
участь у благодійній акції і купити книгу можна, завітавши за
адресою вул. Наливайка, 5. Кількість точок продажу невдовзі
збільшиться.
Львівський гурт „Хочу ЩЕ!“
написав пісню в пам’ять про
українських героїв, які загинули на Донбасі в боротьбі
з окупантами. Текст пісні,
яку музиканти виконують
у жанрі ліричного альтернативного хіп-хопу — це вірш
Тараса Шевченка „Тополя“.
Послухати пісню можна тут:
https://soundcloud.com/iuriishyvala/6f7mpy1ph3sl.
За матеріалами інформагенцій
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ґаудеамус

work & travel

наш календар

До Америки по досвід
В
се велике і неймовірне
насправді просте. Ми надто переповнені ілюзіями через
телебачення та людську фантазію. Ці думки я вкотре підтвердила, провівши літо в Америці за
програмою work & travel.

Гадаю, кожен із вас не раз бачив захоплюючі світлини студентів із нічного Нью-Йорка, спекотного Техасу чи історичного Вашингтона. Не
буду сперечатися, що там гарно, та
не спішу стверджувати, що надзвичайно. Веселощі і подорожі — ось
про що зазвичай люблять розповідати, приїхавши з Америки. Я розповім про іншу реальність, яка частенько поза світлинами, — робота.
Housekeeping (укр. — прибирання) — це те, що я робила впродовж
літа. Прибираючи більш ніж 20 кімнат щодня, я зрозуміла, що досі ще
не знала життя. Коли ти в кінці дня
хочеш просто лягти і більше нічого, — значиить справді працюєш.
Щоранку нас, хаузкіперів, збирав
темношкірий менеджер, проводив
поглядом по колективу, повільно
розводив уста у лукаву посмішку і:
„good morning everybody“. Ми отримували список кімнат і починали
працювати.
Від нас вимагали швидкість та
якість водночас. Зрозуміло, що
швидкість і якість не надто зіставні,
тобто — не для ідеалу. А якщо спробувати шукати другу роботу в США,
ти побачиш, наскільки багато хитрих роботодавців, що втікають від
закону, і правильних, що бояться
його. Це просто країна-мікс, де
можна легко вибороти правду і загубитись у брехні, де ти досягнеш
багато, якщо наполегливий, або
пропадеш, якщо вестимешся на все
яскраве.
Жили ми на півострові Cape Cod,
який омивається Атлантичним океаном. І коли ми дивилися крізь вікно
готелю в далечінь, то думали: „Десь
там за океаном наша рідна Україна“.
До штатів я приїхала у такий час,
коли вже не треба було розповідати
про Україну і пояснювати, що це
у Європі (як було завжди). Бо ледь
не кожен випуск новин містив шокуючі новини з нашої країни. І єдине,
що я чула від оточуючих, — це спів-

27 вересня — Всесвітній день туризму.
28 вересня — День машинобудівника.
30 вересня — Всеукраїнський день
бібліотек.
1 жовтня — Міжнародний день людей
похилого віку.
1 жовтня — Міжнародний день музики.

Пам’ятні дати

чуття та розуміння. Більша частина
працівників готелю були студенти з Філіппін, Ямайки, Македонії,
Болгарії, Молдови, Румунії та навіть
Туреччини. Ми всі разом жили у спеціальному мотелі для працівників,
де встигли вивчити трішки один
одного. Тепер я знаю, наскільки
трудолюбиві і скромні є філіппінці,
а які насправді емоційні та співучі
болгари й македонці.
Спершу американці з усміхненими обличчями мені були дивні.
Адже для нас нетипово посміхатися
до кожного зустрічного. Та це тільки
знак увічливості і вже вкореніла національна риса. Не дивувалась, що
за кілька тижнів роботи у їхньому
середовищі кутики моїх уст й собі
автоматично підіймалися при розмові із гостем готелю чи зустрічним
на вулиці.
Останні дні в Америці я наповнила пригодами, подорожуючи тим
самим яскравим Нью-Йорком, незабутнім Ніагарським водоспадом,
вражаючим Бостоном та Вашингтоном. Не знаю, чи пам’ятатиму, як
фотографувалася біля статуї Свободи та Білого Дому, але точно не забуду непередбачену ніч на вокзалі
Вашингтона та поламаний автобус
до Нью-Йорка.
Яскраві світлини зі США — це
тільки маленьке доповнення для
пам’яті. Звичайний життєвий досвід
та відповідальність — це те, по що
варто їхати за океан.
Наталія РОП,
студентка четвертого курсу
ІНПП, журналістика

25.09.1992 — введено в дію канал
„Рейн–Майн–Дунай“, який проліг
через територію тринадцяти держав
і з’єднав Чорне та Північне моря.
26.09.1767 — народився Артемiй Ведель, український композитор, співак
i дириґент.
26.09.1901 — народився Семен Скляренко, український письменник, автор історичних романів.
26.09.1964 — померла Зiнаїда Тулуб,
українська письменниця.
26.09.1989 — завершився перший
фестиваль української пісні та популярної музики „Червона рута“.
27.09.1893 — у м. Джерсі-Сіті (США) почав виходити перший україномовний
часопис „Свобода“.
27.09.1892 — народився Михайло
Кравчук, український математик.
27.09.1983 — помер Михайло Стельмах,
український письменник.
28.09.1929 — народився Дмитро Павличко, український поет, громадськополітичний діяч.
28.09.1956 — помер Остап Вишня, видатний український письменник-сатирик.
29.09.1845 — народився Iван Тобi
левич (Карпенко-Карий), видатний
український драматург.
29.09.1866 — народився Михайло
Грушевський, видатний історик,
письменник, голова Української Центральної Ради.
30.09.1841 — народився Михайло Драгоманов, український публіцист, історик, економіст, громадський діяч.
1.10.1665 — Петра Дорошенка обрали
гетьманом Правобережної України.
1.10.1727 — гетьманом України обрали
Данила Апостола.
1.10.1897 — народився Валер’ян
Полiщук, український письменник.
1.10.1946 — Міжнародний військовий
трибунал у Нюрнберзі засудив до
страти Ґеринга, Ріббентропа, Кейтеля,
Кальтенбруннера та ще вісім керівників Райху.
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студія рідного слова

А

нгеліна Мусієнко — студентка групи Гті-41 з, секретар деканату
Інституту геодезії Львівської політехніки, член літературного
гуртка „Студія рідного слова“, яка діє при Народному домі „Просвіта“
нашого університету — наполегливо оволодіває мистецтвом
художнього слова. Пропонуємо її перші поетичні твори

Сонячні зайчики Ангеліни Мусієнко
Кримська мрія

Приємно чути

Я хочу

Знову кам’янисті схили
І дорожній серпантин,
Море тихе, тихі хмари…
Добрий день тобі, наш Крим!

Приємно чути: я тебе чекаю.
Приємно чути: сонечко моє.
Приємно чути: я тебе кохаю.
Приємно чути: ти у мене є.

Я люблю, коли голуби
прилітають у моє буття…
Хай все недоречне
у безвість кане, а наше життя
тече, як річка синя,
калиною горить…
Подбаймо разом про країну,
цінуймо кожну мить.

Сонця повні мої очі,
Забуваю темні ночі
І важкий до тебе шлях.
Наші почуття позаду…
Все одно про мене згадуй:
Я тепер для тебе — птах.

Приємно чути: ти розумна, мила,
Ти серце захопила у полон.
Приємно чути: ти даруєш крила.
Приємно чути: ти в усьому — тон.
Приємно чути: до твоєї вроди
Всі, як на світло мотилі, летять…
Прошу тебе: скинь камінь перешкоди:
Надії струни вже в душі дзвенять.

Роздуми

Моя Політехніка
Що Політехніка? Мелодія душі.
Коханий тут, мої товариші.
Усе тут світле, рідне і нове,
У стінах скрізь мелодія живе,
Тут сесію натхненно я здаю,
Тут я цвіту, мов квітка у гаю.

мала проза

Немає кінця
І немає початку…
Є нескінченність —
Журитись не варто.
По колу життя
Іду сміливіше,
Пам’ятаю про краще,
Забуваю про гірше.
Люстерко життя
Від бруду протрімо
І сонячний зайчик
Для щастя зловімо.

Майже філософія
Вічність — немов одна година.
Тривалість часу швидкоплинна…
Минає все, мине життя —
І всі підем у небуття…
Думки у голові —
Немов живі картини.
Змінюються дні,
Години і хвилини.
Біль вщухає,
Радість минає,
Хтось відкриє очі,
А хтось їх закриває…
Ось як воно буває.

Крик

Єретик не той, хто на вогні, а той, хто підпалює.
В. Шекспір
Маю зв’язані руки й ноги. Не можу навіть ворухнутися. Залишилось одне — кричати. І я кричу! Через
свій крик не чую, чи ще хтось кричить зі мною. Бачу
лише бездонне небо над головою, яке від мого крику
наливається кров’ю. Кров і язики полум’я повсюди.
Кров душить мене в горлі. Я відчуваю, що від її тиску
червонію. Але я не припиняю кричати. Перестану
лише тоді, коли мені дадуть можливість пролити її за
Батьківщину.

На мій крик прибіг Едвард Мунк із Норвегії. Це той
Мунк, який кричить на весь світ з 1983 року. Він весь тремтів
від жаху. Я думав, що він прибіг розв’язати мене: як-не-як
ми не така далека родина. Але де там. Він лише заблагав, аби
я перестав кричати. Бо за моїм криком він не чує власного.
Я глянув на нього й почув безкінечне голосіння природи…
15.04.2014. Львів
Василь ЧАБАН,
професор кафедри теоретичної та загальної
електротехніки ІЕСК Львівської політехніки,
член НСПУ
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ч. 27 [2867]
25 вересня — 1 жовтня 2014

тет-а-тет

„Мій найголовніший суперник — це я“
Д
о того, як стати першокурсником ІНЕМ, бо вчився у математичному класі і бачив логічним вступ до Політехніки, Антон Комар встиг
отримати незабутні враження і медалі на міжнародних змаганнях зі
стрільби з лука. А прийшов у цей вид спорту за допомогою маминої
колеги — її син, ідучи на тренування, запропонував скласти йому компанію. Сподобалось. Це було шість років тому…

— Спочатку я два роки не виїжджав
на змагання, — згадує Антон. — Дебют відбувся, коли стріляв за молодших кадетів — тоді став третім. Згодом виступав за старших, але призових місць не здобував. У 2010 році,
виступаючи за свою категорію, посів
перше місце на Кубку Донбасу. Донецьк, між іншим, при в’їзді не надто
гарний, але в центрі красивий. Мені
найбільше сподобалась „Донбас Арена“, близько від якої ми жили.
У березні цього року у французькому місті Нім я став срібним призером Чемпіонату світу серед юніорів
(поставили з товаришами по команді новий рекорд світу — в ¼ фіналу
проти італійців здобули 237 очок із
максимально можливих 240), у травні на Чемпіонаті Європи у словенській Любляні особисто виборов
ліцензію для участі в Олімпійських
іграх і став чемпіоном України.

своїх можливостей. Причина в тому,
що до цього півтора місяця у мене не
було змагальницьких умов, а без змагань нема ні досвіду, ні настрою. Наступного року стрілятиму за юніорів.
Аби досягти чогось, треба буде більше
працювати над собою. Буду старатись
і добре вчитись, і добре стріляти.
— Ви бачите себе в майбутньому підприємцем, спортсменом чи до певного віку спортсменом, а потім будете
таки займатися власною справою?
— В ідеалі хотів би піти працювати в банк, але не покидати стріляти.
Хоч наразі не знаю, чи робота дасть
мені змогу.

— То найбільш гарячим для Вас було
цьогорічне літо, а ІІ літні Юнацькі
Олімпійські ігри — найбільш яскравою подією?
— І найбільш важливою, оскільки
Олімпійські ігри є дуже престижними
змаганнями — було 30 видів спорту,
Україна посіла 4 загальнокомандне
місце. Олімпіада проходила у великому китайському місті Нанкін, а її
учасники мешкали в окремому олімпійському селі. У всьому допомагали
волонтери, які дуже ретельно готувалися до змагань — спали інколи по
три-чотири години на добу. Спеціально для Олімпіади побудували шестиповерхову їдальню. Взагалі, у Китаї
майже всі будівлі — багатоповерхівки, не менше, ніж на 20 поверхів.

— Розкажіть про своїх тренерів.
— У Березному Рівненської області, де
я жив, була, що досить дивно, бо місто невелике, дуже розвинена стрільба
з лука. Перший тренер Іван Мазепа навчав мене два роки, а потім перейшов
у секцію стрільби в місті Сарни. Згодом
зі мною займався інший — Олег Авдентов, за національністю грузин, який
вчився у Львові. Ні першого, ні другого
тренера ніхто мені не замінить. Перший тренер завжди на змаганнях стояв
за лінією стрільби і підказував, що і як
правильно робити. Другий дуже емоційно реагував на мої помилки, і під
час тренувань, і під час змагань. Це на
мене впливало здебільшого позитивно — я переставав думати про хвилювання, а набирався спортивної злості
і вистріл вдавався. Тепер я займаюсь
у Львові на „поляні“ зі стрільби з лука
„Олімпія“, але я і далі виступатиму на
змаганнях за Рівненську область, бо
в команді всіх знаю, вона мені рідна,
і так наполіг мій другий тренер.

— І з ким Ви там познайомилися, хто
був Вашим суперником?
— Знайшов багато друзів, а найголовніший суперник — це я сам собі.
Адже результат залежить від того, як
себе налаштую. Якщо відверто, то
у мене на той період був спад — ще на
зборах стало зрозуміло, що шкутильгає техніка, а отже виступив у міру

— У стрільбі, наскільки я зрозуміла,
все залежить від індивіда, а що тоді
робить команду командою?
— По-перше, наша дружність. Нас
у команді троє. На рубіж виходимо по одному, а інші стоять позаду
разом з тренером і підбадьорюють,
вказують на помилки — одне слово
чи речення здатне все змінити.

— Є інші види спорту, якими цікавитесь і задіяні в них?
— Полюбляю грати у футбол і волейбол. Ще до стрільби з лука ми
з хлопцями ганяли м’яча, а волейбол
любить уся моя сім’я — тато щонеділі грає, його команда є п’ятиразовим
чемпіоном області. Мені теж пропонували, але я тоді вже почав стріляти з лука, не хотів кидати.
— Якої фізичної підготовки потребує
стрільба з лука?
— Насамперед — правильне дихання і сказати собі „я переживаю“, бо
більшість спортсменів все ж мають
боязнь не потрапити добре в ціль.
— Потрапити в ціль — це своєрідна значущість для спортсмена, а що
в житті для Вас значуще?
— Сім’я і друзі. Здоров’я рідних —
найважливіше, а якщо ще й мати хороших друзів, то буде успіх у житті.
— Ваші здобутки Ви вже розцінюєте
як успіх чи ні?
— Якщо стану олімпійським чемпіоном, ось тоді буде справді успіх. Хоч,
загалом, досягнення немалі, і вони
вже є запорукою успіху більшого.
— Скільки часу Ви собі даєте для цього?
— У нас багато хто стріляє, стрільба
є доволі розвиненим видом спорту,
тому важко бути найкращим, хоч,
звісно, все залежить від старань
спортсмена. Хотів би пройти відбір
і вибороти ліцензію на Олімпіаду
у Ріо-де-Жанейро у 2016 році.
Наталя ЯЦЕНКО
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стоїть боксера
Житомир
Гроші
Лаосу,
1/100
кіпа

Північ у
моряків
Він першим досягнув
Південного
полюса
Основне
положення доповіді,
лекції

Кінцівка
людини

Територія Китаю, колишній
Гонконг

На Майукрадані ста- Тип
ла Не- їнського
бесною літака
Об’єднання,
союз
держав

Голландський
художник
XVII ст.

Три хви- Природний крулини
поєдинку тосхилий
довгий
боксерів
рів

Літера
грецького
алфавіту

Довгохвостий
папуга

Великий
хижий
птах
родини
орлів
ЗахопОзеро
лення на Сході
грою,
Туречзавзяття чини

12 місяців

Він же
овен

Муз. інструмент,
брязкальця у
джазі

Річка у
Вільнюсі
Чоловічий гуцульський
танець
Річка,
на якій
стоїть
м. Дубно

Гроші в
рахунок
майбутніх платежів
Латинське ім’я
Одіссея

Корабель, на
Форма
якому діти шукали вітамі- Держава
капітана Гранта нів, ліків в Азії

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 26
Горизонтально: 6. Кусто. 8. Аргон. 11. Карюк.
14. Нектар. 15. Образа. 16. Сцена. 17. Біном. 18. Ритор.
19. Асті. 21. Анди. 23. Екстерн. 25. Троянда. 27. Обама.
30. Сапфо. 33. Кишлак. 35. Трава. 36. Каскад. 38. УПА.
39. Людина. 40. Гітара. 41. Інд. 44. Матрос. 46. Афіша.
48. Дракон. 50. Текст. 52. Ротор. 54. Техніка.
57. Нашатир. 59. Балу. 61. Сіті. 62. Аркас. 64. Вулик.
65. Сонце. 66. Одетта. 67. Оптика. 68. Район. 69. Гагат.
70. Карат.

Вертикально: 1. Рона. 2. Барбі. 3. Гнома. 4. Ікар.
5. Косметика. 6. Стелс. 7. Екран. 9. Генетика. 10. Тацит.
12. Ритон. 13. Каріатида. 20. Тайм. 22. Нога. 24. Трал.
26. Ярус. 27. Окуліст. 28. Арідник. 29. Атентат.
30. Санітар. 31. Паразит. 32. Октаедр. 34. Шепіт.
37. Кунак. 42. Амфітеатр. 43. Інтервент. 45. Рейн.
47. Іхтіолог. 49. Арка. 51. Сеул. 53. Орлі. 55. Хокей.
56. Абвер. 57. Ніжин. 58. Тенор. 60. Увага. 61. Скотч.
63. Соні. 65. Сакс.

Гаряче
вугілля
без
полум’я
Пристрій
для
приймання радіохвиль
ПереКосменосне
тичний
житло
засіб для чукчів і
обличчя коряків

J J J
Маньяк покропив гроші
отрутою і пожертвував їх
дитячому будинку.
В результаті загинуло
двадцять депутатів,
два мери та один міністр.
Діти не постраждали.
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ч. 27 [2867]
25 вересня — 1 жовтня 2014

Профком Політехніки інформує
15 вересня 2014 року почався процес звітів та виборів у первинній профспілковій організації працівників
Львівської політехніки. Із зміною регламенту виборів, пов’язаною з намаганням демократизувати цей процес, на першому етапі відбувається висунення кандидатур на посади голів профбюро підрозділів та голови
профкому університету. Всіх членів профспілки, які хочуть взяти участь у виборах на заміщення цих посад
як претенденти, просимо звертатися в профбюро своїх підрозділів і в організаційну комісію профкому до
30 вересня 2014 року щодо реєстрації кандидатур.

Графік проведення виборів:
• 15 вересня — 30 вересня 2014 року — висунення
та реєстрація кандидатур на голову профбюро та
голову профкому;
• 1 жовтня — 4 жовтня 2014 року — підготовка бюлетенів та підготовка зборів у профгрупах;
• 6 жовтня — 31 жовтня 2014 року — проведення
звітів і виборів у профспілкових групах;

• 3 листопада — 26 грудня 2014 року — проведення
профспілкових зборів і конференцій у структурних підрозділах. Вибори профбюро підрозділів та
делегатів на звітно-виборну конференцію університету;
• 11 березня 2015 року — звітно-виборна конференція університету.

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
студентський квиток № 08969254, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Пирлика
Віталія Сергійовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Саської Юлії Анатоліївни;
студентський квиток № 09830594, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Кравець
Юлії Василівни;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Кисилейчука Олега Ігоровича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Нгуен Росини-Лілі;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Шабаковської Юлії
Олександрівни;
студентський квиток № 09334080, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Остролуцької Тетяни Станіславівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Луканюка Володимира
Володимировича;
залікову книжку № 1302188, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Чайковського Тараса
Павловича;
студентський квиток № 08386871, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Дунця
Святослава Олеговича;
студентський квиток № 08969192, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Мізерник
Ірини Юріївни.

ч. 27 [2867]
25 вересня — 1 жовтня 2014
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для львів’ян і гостей міста

Многая літа!

Національний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької

Щиро вітаємо з днем народження
проректора з науково-педагогічної
роботи та міжнародних зв’язків

25 вересня — „Мадам Баттерфляй“ (опера). 18.00.
26 вересня — „Повернення Баттерфляй“ (балет). 18.00.
27 вересня — „Аїда“ (опера). 18.00.
28 вересня — „Коппелія“ (балет). 12.00, „Запорожець за
Дунаєм“ (опера). 18.00.

Юрія Михайловича
РАШКЕВИЧА.
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, дальших успіхів у будь-яких починаннях,
щоденних справах, сміливих планах та сподіваннях. Хай Вас підтримують та надихають рідні
люди, розуміють та допомагають колеги, минають негаразди та непорозуміння.

Національний академічний драматичний
театр ім. М. Заньковецької
25 вересня — „Неаполь — місто попелюшок“. 18.00.
26 вересня — „Небилиці про Івана…“. 18.00.
28 вересня — „Ярославна — королева Франції“ (прем’єра). 18.00.
30 вересня — „Шаріка“. 18.00.

Камерна сцена

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках (чорно-білий друк)
Частина
шпальти
Площа, см2
Ціна, грн.

1

1/2

1/4

1/8

1/16

450
350

220
250

110
200

50
150

24
100

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

На обкладинці (остання сторінка, повноколірний друк)
Частина
шпальти
Площа, см2
Ціна, грн.

1

1/2

1/4

450
500

220
350

110
250

Виготовлення рекламного блоку на замовлення
Незалежно від місця розміщення і розміру:
• реалізація ідеї замовника з використанням 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

25 вересня — „Катерина“. 17.00.
26 вересня — „Смак до черешень“. 19.00.
28 вересня — „Смак до черешень“. 18.00.

Львівський академічний театр
ім. Л. Курбаса
26 вересня — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.
27 вересня — „Формули екстази“. 19.00.
28 вересня — „Так казав Заратустра“. 19.00.

Львівський драматичний театр
ім. Лесі Українки
26 вересня — „Собака на сіні“. 19.00.
27 вересня — „Вівісекція“ (прем’єра). 19.00.
28 вересня — „Великі подвиги маленького Ріккі-Тіккі-Таві“.
12.00, „DIVKA“ (прем’єра). 19.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
25 вересня — „Троє поросят“. 12.00.
26 вересня — „О восьмій вечорі на Ковчезі“. 12.00.
27 вересня — „Русалонька“. 12.00, „Вільні метелики“. 18.00.
28 вересня — „Попелюшка“. 12.00, „Пеппі Довгапанчоха“. 15.00.
Колективи кафедри вищої математики Інституту прикладної
математики та фундаментальних наук Національного університету „Львівська політехніка“ глибоко сумують з приводу передчасної смерті доцента кафедри вищої математики
Зенона Івановича Крупки
і висловлюють щирі співчуття родині та близьким покійного.
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Виходить з жовтня 1946 року.
Періодичність — один раз на тиждень.
Сфера розповсюдження — загальнодержавна.
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