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ваша думка

Як ви харчуєтеся?
Що не кажіть, а від того, як ми
харчуємося, залежить наше
здоров’я, самопочуття, настрій. Давно доведено, що
якщо недбало ставитися до
того, що з’їсти на сніданок,
обід чи вечерю, то рано чи
пізно це може позначитися
на загальному стані організму. Медики та й, зрештою, всі
люди зі здоровим глуздом,
вважають, що треба віддавати
перевагу свіжозвареним стравам, а не швидкій їжі.
Відрадно, що серед студентів,
які зголосилися розповісти
про своє харчування, ніхто не
вважає, що це добре — їсти
фастфуди, сухарики, мівіни,
хоча комусь вони смачні,
а комусь — ні. Кожен має свої
пояснення. Один із першокурсників зізнався, що в нього
ніколи не виникало бажання
харчуватися нашвидку, адже
змалку грає у футбол, тому
тренер завжди наголошував на
тому, щоб їсти якісне і поживне. Хлопець не лише добре харчується, а й пропагує це серед
своїх друзів.
Попри те, що, на думку лікарів,
харчуватися якісно — дорожче,
ніж абияк, багато хто з тим не
погоджується, аргументуючи
тим, що добра страва — завжди
проста і без усіляких витребеньок.
Нині приблизно 30 % населення має проблеми зі шлунком.
І часто провокує їх недобре харчування. Хтось на це
зважає, а хтось — ні. Зрештою,
один може харчуватися абияк, та завдяки сильному імунітету це не позначиться на
його здоров’ї. Інший скурпульозно стежитиме за собою,
але слабка опірність організму чи спадкова схильність
до недуги може переважити.
А ще хтось завдяки споживанню якісної їжі врятується
від ускладнення хвороби чи
обмежиться її легким перебігом. Тому намагаймося харчуватися добре, якісно, але
й розважливо, щоб їжа була
ліками, а не ліки — їжею.
Продовження теми — на с. 16

Василь Свястин, студент першого курсу Інституту
енергетики та систем керування:

„Готую собі повноцінні страви“
Коли я вступив на навчання до Львова, то мама трохи
хвилювалася, як даватиму собі раду з харчуванням. Але
я швидко навчився варити. Трохи привожу з дому, але
більше готую сам. На сніданок у мене — чай із канапками.
Потім, на перерві чи коли є вікно між парами, ходжу до
студентської їдальні. Швидкої їжі, всіляких там мівін не вживаю, бо просто
їх не люблю. Коли приходжу до гуртожитку, то готую собі гречку, макарони,
суп. Загалом із харчуванням у мене немає проблем.

Марта Кімак, студентка другого курсу Інституту геодезії:

„Їла фастфуди, доки не поправилася“
Мені передають їжу з дому, того переважно вистачає. Буває, що закінчується привезене, і ми з дівчатами готуємо.
Зранку я їм канапки або мюслі, п’ю чай, в обід — те, що
передали з дому, від вечері відмовилася задля збереження фігури. Їдальнею майже не користуюся. Раніше не так
стежила за харчуванням, вживала швидку їжу, але від неї
поправилася, почав боліти шлунок. Тому відмовилася, бо побачила всі негативи такого харчування.

Адріана Суха, студентка першого курсу Інституту
економіки і менеджменту:

„Стараюся харчуватися правильно,
щоб не завдавати шкоди здоров’ю“
Частково готую сама, частково привожу з дому те, що
зварить мама. Зранку їм вівсянку чи іншу кашу, в обід
стараюся з’їсти щось рідке або другу страву з м’ясом, на
вечерю у мене зазвичай салат або йогурт. Фастфудами не
харчуюся, бо і не люблю їх, і вважаю шкідливими. Бачу, що й інші у гуртожитку віддають перевагу домашньому харчуванню, ніж громадському чи
напівфабрикатам.

Богдан Павлович, студент другого курсу Інституту
енергетики та систем керування:

„Люблю швидку їжу, але лікарі мені її
заборонили“
Я привожу собі страви з дому, щоб вистачило на тиждень.
Тому залишається лише розігрівати те, що зварила мама.
Також ходжу до студентської їдальні. Звісно, я люблю
швидку їжу, фастфуди. Зрештою, хто не любить? Але півроку тому в мене виявили проблеми зі здоров’ям, отож, лікарі категорично
заборонили харчуватися такою їжею. То я лише можу постояти коло будки,
подивитися, як інші їдять хотдог чи гамбургер. Якщо відверто, то й собі
хочеться, але стримуюся. У гуртожитку можу зготувати лише те, що вариться швидко, наприклад, макарони. На інше часу не вистачає, бо графік
навчання дуже насичений, по п’ять пар. Коли повертаєшся після шостої
вечора і треба ще готуватися до наступного дня, то коли вже варити?
Міркувала й опитувала Ірина МАРТИН
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Сучасні ІТ-шники — з Політехніки

У

же другу навчальну лабораторію з інформаційних технологій 25 вересня відкрила
у Львівській політехніці велика міжнародна ІТ-компанія,
виробник програмного забезпечення EPAM Systems.

| Світлина Анни Герич

Тренінг-центр на 20 робочих
місць відчинив свої двері в аудиторії 107-а V навчального корпусу. Як і перша лабораторія,
відкрита у квітні 2011 року, ця
також належатиме до Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Основне
призначення обох — допомогти
студентам досягти високого фахового рівня ще до закінчення університету, щоб покидати його вже
кваліфікованими професіоналами.
— У першій лабораторії, яка діє
в сусідній 104 аудиторії цього ж корпусу, з 8 до 16 години кафедри нашого інституту провадять звичайний навчальний процес, студенти
виконують лабораторні роботи та
дипломні проекти. Після 16 години
тут відбуваються безкоштовні навчання для інженерів-розробників,
якими спочатку керували представники EPAM Systems. Додатковим

результатом нашої співпраці з компанією стало те, що, постійно вдосконалюючи свої знання, ці курси
тепер провадять уже наші викладачі.
Зокрема, Олекса Скорохода, Анастасія Дорошенко… Успішно пройшовши вступні тестування, учасниками
кількамісячних курсів стають люди
різного віку, які навчаються або закінчили різні львівські виші, мають
різну, не тільки комп’ютерну, а часом навіть гуманітарну, попередню
освіту. Все так само буде в новій лабораторії, площею 150 м2. Варто за-

значити, що до її створення вагомо долучилися і політехніки, адже
ремонт у приміщенні університет
здійснив власними силами. На
майбутнє, думаю, йтиметься про
зміну статусу лабораторії з навчального на навчально-науковий, щоб офіційно виконувати тут
виробничі завдання компанії. Ми
звикли до існування філій кафедр
на виробництві, а це протилежність: компанія прийшла в університет, — пояснює директор ІКНІ
Микола Медиковський.
Привітали студентів та викладачів Львівської політехніки,
а також усіх, хто завітав на відкриття нового тренінг-центру,
проректор із науково-педагогічної
роботи Дмитро Федасюк, директор львівської філії EPAM Systems,
випускник нашого вишу Михайло
Лазор, ресурсний менеджер львівського офісу компанії Іван Песін та
випускник курсів у першій лабораторії, а тепер працівник EPAM Systems
Петро Пралінко.
— Наш львівський офіс розширюється. Зараз у ньому працює близько
600 програмістів. До кінця 2015 року
Закінчення на 4 с. m

театральний фестиваль

„Золотий Лев“: об’єднуючи Схід і Захід

Т

радиційно-осінній міжнародний театральний фестиваль міг і не
відбутися — витрачати гроші на мистецтво в умовах війни видається недоцільним, крім цього, закордонні трупи не поспішають ризикувати… І театри Грузії, Литви й Естонії таки не приїхали — одним
не дали дозволу через боязнь заворушень, іншим забракло власних
коштів. Незважаючи на це, програма „Золотого Лева“ є наповненою — як звиклося, в репертуарі фестивалю театри зі східної України,
а також — Німеччини, Білорусі, Польщі.

За 25 років існування фестиваль набув значної популярності, як вдома, так і за кордоном. З 2004 року
його масштабність через фінансові переміни пішла на спад, але
особливо гостро постало питання
„бути чи не бути“ цьогоріч. Карнавальну ходу було вирішено відмінити, а основний акцент поставити
на львівські театри. „Давно хотів
зробити шоукейс львівського теа-

трального мистецтва, але раніше
не було змоги, бо завжди привозив
багато закордонних театрів“, —
директор „Золотого Лева“ Ярослав
Федоришин вбачає у негативному
свій позитив. Тож замість зарубіжних колективів на фестиваль
приїхали їхні директори, режисери, аби побачити, що відбувається
у Львові, пізнати його театральну
(і не тільки) культуру.

Привезти українські театри
Сходу ще складніше, ніж закордонні — особливо важко, виявилось,
перевозити з Луганська декорації.
Але завтра, 3 жовтня, Луганський
академічний обласний театр ляльок
у Театрі ім. Л. Курбаса покаже виставу Олексія Кравчука за твором
Шевченка „Сон“. Того ж дня у Першому українському театрі для дітей
та юнацтва — вистава про ситуацію
біженців „Кольори“ Луганського
академічного обласного російського драматичного театру.
Серед гостей особливої уваги заслуговує польський художник, сценограф, режисер Лешек Мондзік,
який за допомогою атмосфери,
Закінчення на 14 с. m
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сподіваємося збільшити штат до тисячі осіб. Тому можу з певністю сказати, що це не остання лабораторія,
яку ми відкриваємо в Політехніці, —
зазначив Михайло Лазор.
Вся молодь, присутня на відкритті
лабораторії, змогла взяти участь у тематичній вікторині та отримати приємні подарунки від EPAM Systems.
Як відомий у світі розробник програмного забезпечення й успішний
гравець у галузі ІТ-консалтингу,

компанія EPAM Systems зацікавлена
у підготовці інженерів-розробників,
що спеціалізуються на різних мовах
програмування. За 3 роки на базі
першої лабораторії в Політехніці
завершили навчання вісім груп, які
опанували мову Java (це 195 студентів, 106 із яких одразу долучилися до
команди працівників EPAM Systems).
Одна група (21 особа) навчалася технології DBBI, що стосується баз даних (14 випускників працевлаштовані в компанії). Ще 21 студент вивчав
тут мову програмування JavaScript,

(12 представників цієї групи також
залишилися працювати в EPAM
Systems). Решта випускників також
швидко знайшли роботу в різних
львівських ІТ-компаніях.
З вересня розпочалися нові курси
з усіх названих вище напрямів у першій лабораторії, а незабаром у новоствореній стартують безкоштовні
заняття одразу трьох груп студентів
за напрямами програмування NET,
PHP, DevOps.
Анна ГЕРИЧ

світ слова

Мовознавці — воїни невидимого фронту

В

| Світлина Анни Герич

ід 25 до 27 вересня тривала XIII Міжнародна наукова конференція „Проблеми української термінології. СловоСвіт-2014“, яка
відбувається у Політехніці
що два роки.

Під час наукової зустрічі, яку
традиційно ініціює Технічний
комітет стандартизації науково-технічної термінології,
мовознавці обговорили теоретичні засади термінознавства, лексикографію та міжмовні зв’язки, нормування та стандартизацію термінології, питання
термінології природничих та гуманітарних знань. Тематика доповідей
доволі широка: на секціях ішлося про
фахові терміни словникарства, географії, електроенергетики, газовидобування, менеджменту й економіки,
мистецтва, політології, релігії тощо.
— Зазвичай у нашій конференції беруть участь мовознавці з понад
100 міст України та світу. Дуже шкода, що через російську воєнну агресію, не змогли приїхати колеги з Донецька, Слов’янська, Сімферополя,
Севастополя, Краматорська, Кривого
Рогу, Луганська, Мелітополя та Нікополя. Знаю по собі, що в атмосфері
постійного напруження навіть важко
зосередитися над певною науковою
проблемою. Тому щиро вдячний тим,
хто приїхав. А це науковці з Одеси,
Запоріжжя, Києва, Полтави, Тернополя, Рівного та Андрій Медведів зі

США. Хоч ми не там, на Сході, але
наша боротьба за українське слово
давно й повсякчас є тою боротьбою,
яку ведемо разом із нашими військовими. Просто наш фронт невидимий.
Вірю, що переможемо! — сказав під
час відкриття конференції голова
Технічного комітету стандартизації
науково-технічної термінології Міністерства економічного розвитку
і торгівлі та Міністерства освіти і науки України професор Богдан Рицар.
Під час пленарного засідання
в Актовій залі головного корпусу Політехніки присутні заслухали доповіді завідувача відділу наукової термінології Інституту української мови
НАН України Вікторії Іващенко,
авторки низки статей з українського
термінознавства старшого наукового працівника Інституту теоретичної
фізики ім. М. Боголюбова НАН України Ольги Кочерги, професора ЛНУ
ім. І. Франка Олександри Сербенської

та народного депутата України, філолога
Ірини Фаріон. Вперше
виданий харківським
правописом повний нецензурований „Кобзар“
Тараса Шевченка ще раз
представив присутнім
його упорядник, колишній доцент кафедри
українознавства Харківського національного
університету ім. В. Каразіна, а від вересня
цього року працівник
ТК СНТТ Микола Зубков.
Традиційно під егідою Термінологічного комітету відбуваються круглі
столи й урочисті академії, присвячені
пам’яті видатних українських мово
знавців-термінологів та визначних
майстрів слова. Цьогорічна конференція відбулася під знаком вшанування Тараса Шевченка, 200-річчя
якого святкуємо впродовж року.
Організаторами наукової зустрічі, крім ТК СНТТ та Львівської політехніки, були Міністерство освіти
і науки, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,
ДП „Український науково-дослідний
і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості“,
Наукове товариство ім. Т. Шевченка
в Україні та США, а також Львівський
відділ Всеукраїнського товариства
„Просвіта“ ім. Т. Шевченка.
Анна ГЕРИЧ
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післядипломна освіта

Нова професія для
військовослужбовця

У

Політехніці стартували курси
професійної перепідготовки
звільнених у запас кадрових військовослужбовців Збройних Сил України
та інших силових структур, членів
їхніх сімей та сприяння їх працевлаштуванню. Початок навчання
26 вересня відзначили презентацією
міжнародного проекту „Україна —
Норвегія“, завдяки якому і вдалося
започаткувати курси.

Курси стали результатом співпраці
ГО „Західний регіональний центр перепідготовки та соціальної адаптації
військовослужбовців“ (ЗРЦП), Міжнародного фонду соціальної адаптації
(МФСА), ІПДО Політехніки і реалізовуються завдяки фінансовій підтримці
Королівства Норвегія.
— Курси фінансуються Міністерством закордонних справ Норвегії
з 2003 року. Раніше ми працювали на
півдні України, у Криму; перепідготовку пройшло близько 5 тис. осіб, отримали й підтримку із соціально-психологічної адаптації, працевлаштування. Нині
працюємо по всій Україні. Мета проекту — допомогти: дати необхідні знання,
посприяти в пошуку роботи, подоланні
стресу і т. д. А далі кожен сам вирішує, як
цим скористається. Цього року учасниками проекту стане понад 1,5 тис. осіб.
Символічною є емблема проекту: норвежець тягне українця на гору, допомагає
піднятися. Хочу підкреслити рішучість
уряду і народу Норвегії: вони однозначно і всіляко підтримують Україну.
Це позиція країни-партнера, яка робить
усе, щоб сприяти входженню України
в Євроспільноту, — наголосив президент МФСА Володимир Рубцов.
— У 1997 році такі курси у Політехніці вже були, зараз пробуємо
відновити. Це початок, та хотілося б
сподіватися, вони стануть постійними, — каже заступник декана деканату
післядипломної освіти ІПДО Мар’яна
Захарчук. — Програму розробили
ІПДО (організатор навчального процесу Роман Васьків) і кафедра інформаційних технологій видавничої справи
ІКНІ. Програма є комплексною: викладачі з кафедри ІТВС навчатимуть
комп’ютерної графіки, веб-дизайну
тощо; інші компоненти — англійська
мова, економіка, ведення бізнес-діяльності в Євросоюзі — за кафедрою

технологій управління ІПДО. Курси
триватимуть три місяці, до 23 грудня.
Від Політехніки на зустрічі були
присутні представники ректорату, директор ІПДО Василь Якубенко. Проректор Анатолій Загородній акцентував на
готовності вишу реалізовувати такі програми — завдяки кадровому потенціалу,
досвіду підготовки військовослужбовців
у минулому. Проректор Юрій Рашкевич, завідувач кафедри ІТВС, порадив
слухачам ефективно використовувати
в навчанні можливості кафедри і зосере
дитись на глибшому опануванні кількох
інструментів нового фаху — щоб потім
запропонувати ці вміння зацікавленим
працедавцям: пресі, поліграфічним, дизайнерським фірмам тощо.
Професійній і соціальній адаптації
колишніх військових сприятиме ЗРЦП,
що, за словами його директора Андрія
Роя, має значний досвід у цій сфері,
зокрема завдяки співпраці з міжнародними організаціями (ОБСЄ, НАТО). Заступник начальника відділу оборонної
та мобілізаційної роботи ЛОДА Петро
Самощук побажав слухачам курсів знайти своє місце на ринку праці, а голова
ЛОО Спілки офіцерів України полковник Петро Костюк висловив надію, що
скоро курси допомагатимуть реінтегруватись у цивільне життя і тим, хто
повернеться із зони АТО.
Особливість проекту в тому, що він
дає можливість поліпшити життя не
лише військовослужбовцям, а й членам їхніх сімей. За словами президента
фонду, у жовтні за сприяння Норвегії
стартує ще один проект — із підвищення кваліфікації держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування в галузі фінансів, бухгалтерської
звітності.
Ірина ШУТКА
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коротко
Студентів українських вишів запрошують до участі в конкурсі
„Український визвольний рух
1920-х — 1950-х років“. Організатори — Центр досліджень
визвольного руху, Український
інститут національної пам’яті,
Інститут суспільних досліджень
(Дніпропетровськ), Центр історії державотворення України
в ХХ столітті Києво-Могилянської академії та Національний
музей-меморіал жертв окупаційних режимів „Тюрма на
Лонцького“ (Львів). Передбачено три премії для переможців:
за найкращу роботу — 3000 грн.,
друге місце — 2000, третє —
1000 грн. Для участі потрібно до
26 жовтня подати онлайн-заявку, надіслати наукову статтю
(згідно з вимогами) на адресу
konkurs@cdvr.org.ua.
9 жовтня розпочнеться V Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та
студентської молоді ім. Тараса Шевченка. Про це йдеться
у відповідному листі МОН.
Згідно з Положенням, конкурс проводиться для учнів
5–11 класів у чотири етапи
(з жовтня до березеня), для
учнів професійно-технічних
навчальних закладів, студентів і курсантів вишів —
у три етапи (з листопада по
березень). За результатами
кожного етапу, крім фінального, визначають переможців
у кількості 30 % від загальної
кількості учасників відповідного етапу змагань.
Міністерство освіти і науки,
Центр освітнього моніторингу та Євромайдан SOS
розпочинають спільну
ініціативу допомоги українським захисникам, а нині
інвалідам, які були учасниками Євромайдану й АТО.
Ця ініціатива спрямована
на допомогу навчатися або
перекваліфікуватися в інший
фах, що не вимагає фізичного
навантаження — передовсім
ІТ, право, педагогіка. Охочим
слід надіслати інформацію
про себе, а також контактні
дані на електронну адресу
centromonitor@gmail.com.
За матеріалами інформагенцій
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візит

освітній проект

Місто очима німецького
експерта

Ключ до успіху

У

Львівській політехніці побував німецький економіст,
політик, колишній віце-мер міста
Трір, експерт у галузі містобудування Норберт Нойгауз. Він
зустрівся з директором Інституту
архітектури Богданом Черкесом.

Під час зустрічі говорили зокрема
про те, як функціонує ІАРХ, кафедра
містобудування, а також про особливості розвитку Львова. Професор Богдан Черкес розповів:
— До приїзду сюди Норберт Нойгауз відвідав різні міста України:
Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв. Там, як він зауважив,
звичними є незаповнені (наприклад,
кафе чи терасами) відкриті громадські простори. А ось Львів у цьому
розвивається швидше як європейське місто. Іноземець також говорив
про те, що наше місто як історичний
центр користується великим туристичним успіхом, але торгові центри,
які з’являються на периферії, з часом
можуть відтягнути жителів туди (як
це є у європейських і американських
містах). І ми згодом зможемо спостерігати такий ефект, як, наприклад,
у німецьких містах, коли кількість
жителів, туристів у центральній частині міста буде менша, а центр у кінці

тижня — просто напівмертвий. Норберт Нойгауз застеріг щодо цього
і наголосив: треба вести гармонійну
політику розвитку периферійних районів і центру міста, розробити систему доброго транспортного сполучення між цими частинами.
Перебуваючи у Львові, гість із
Німеччини зустрічався з високопосадовцями міста, в одній із кав’ярень
виступив на тему християнської демократії в Європі, Німеччині зокрема,
адже він є одним із ідеологів християнсько-демократичного руху, також
автором книжки „Цінності християнської демократії“. За словами директора ІАРХ, наступного разу іноземець
прочитає лекцію в Політехніці.
І. Ш.

по-сусідськи

Онлайн-курси — безкоштовно

П

ольський інтернет-портал „Порт Європа“ організував безкоштовний онлайн-курс вивчення польської мови для українців та української для поляків. За словами автора курсу, редактора „Порт Європа“ та
польського кореспондента „Дзеркала тижня. Україна“ Якуба Логінова,
так вони хочуть сприяти дальшому зближенню поляків і українців.

„Як показав Євромайдан, наші народи повинні триматися разом. Ми
хочемо посприяти тому, щоб поляки
вивчали українську мову, а українці — польську. Польська мова дуже
схожа на українську, тому немає
потреби користуватися у взаємному спілкуванні посередництвом
англійської“, — каже Якуб Логінов.
Щоб почати вивчати польську
мову, необхідно оформити підписку на сайті www.porteuropa.eu/ua/

polskamowa. Курс складається з декількох уроків. Кожні 3–4 дні на електронну пошту надходитимуть листи
і безкоштовні навчальні матеріали.
Паралельно з цим на порталі функціонує аналогічний безкоштовний
е-курс української мови для поляків.
Він був створений ще до подій Євромайдану, однак, як стверджує автор,
Майдан і дальші події в Україні однозначно підвищили зацікавленість поляків у вивченні української мови.

К

омпанія ПАТ „КИЙ АВІА“ й
кафедра адміністративного та
фінансового менеджменту ІПДО
Львівської політехніки в межах
програми „Освітньо-бізнесові
мости“ ініціювали проект „Ключ
до успіху“.

Цей проект розроблено з метою надати студентам найкращі можливості для отримання
якісної спеціалізованої освіти.
Співпраця з компанією „КИЙ
АВІА“ дає можливість студентам
економічних спеціальностей кафедри АФМ закріплювати знання
і з максимальною ефективністю
отримувати навички й досвід при
роботі з реальними проектами
і нівелювати ту прірву, яка виникає між теорією та практикою.
Ідея проекту „Ключ до успіху“
полягає в тому, що перед студентами ставиться реальна бізнес-задача,
яка дасть їм можливість проявити
свою креативність, винахідливість
та підприємливість, розвинути здібності та уміння в практичній площині. Проект може стати реальним
кроком для започаткування власного бізнесу, працевлаштування
в найкращих організаціях сфери
послуг, а також розкрити приховані здібності, якими обдаровані
його учасники. Жодних знайомств,
домовленостей, просувань, лобіювань! У проекті матимуть вагу лише
здібності студентів та ефективність
їх використання. „Ключ до успіху“ — це той невеликий поштовх,
той необхідний шанс, щоб стати
помітним і успішним.
У конкурсі мають право взяти
учать усі охочі студенти будь-яких
вищих навчальних закладів Львівської області. Терміни подачі заяв
до першого туру — до 24-го жовт
ня. Правила участі у конкурсі та
форма реєстрації будуть розміщені на сайті www.kiyavia.com.
Призовий фонд конкурсу:
1 місце — два авіаквитки туди
і назад до Барселони; 2 місце —
тур до Венеції на одного (автобусом); 3 місце — 2 стрибки від
KAVA (роупджампінг).
Роман ВАСЬКІВ,
асистент кафедри адміністративного та фінансового
менеджменту ІПДО
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ІТ-зустріч

У
На арені у Львові — інформаційні
технології
ці дні, 2–4 жовтня, Львів став центром інформаційних технологій: масштабна
й очікувана подія — конференція Lviv IT Arena — зібрала на стадіоні „АренаЛьвів“ учасників ІТ-індустрії з України і з-за кордону

— Lviv IT Arena — найбільша ІТ-конференція
Західної України. Такого
масштабу, такої кількості
доповідачів міжнародного рівня у регіоні ще не
було. Ця подія — чудова
можливість дізнатися все
про світові ІТ-тренди і довести, що Україна досягла
високих результатів у цій
галузі, — зауважила напередодні заходу Марія
Новорай, PR-менеджер
Lviv IT Arena і Львівського
кластера інформаційних
технологій та бізнес-послуг (ІТБП), який є головним організатором конференції та, до речі, учасником якого є і Львівська
політехніка.
На конференції у фокусі — основні тренди
розвитку ІТ-індустрії
в Україні та світі. Йдеться і про повний цикл розробки програмного забезпечення, і про етапи
розвитку ІТ-компаній:
від стартапу до системної
компанії.
— Бізнес, технології,
практики і найголовніше — реальні поради від
провідних спеціалістів —
усе це буде на ІТ-Арені, —
зауважує PR-менеджер
конференції. Тому, як наголошують організатори,
подія цікава як для керівників компаній, проектних менеджерів, так і для
тестерів, HR-фахівців, і,
врешті, майбутніх фахівців і тих, хто хоче створити свою компанію.
Загалом на ІТ-Арені
можна буде побачити
й почути близько 100 спікерів міжнародного рівня. Успішним „гаражним“
досвідом, наприклад,

поділяться засновники
українських технологічних стартапів Петро
Бондаревський (Internet
Investments Group), Андрій Колодюк (Aventures
Capital), Олексій Орап
(YouScan), Дмитро Бариський (Smart Atoms),
Максим Іщенко (Dou. ua).
Представники Pebble,
Viber, Eleks окреслять
можливості розвитку галузі мобільних телефонів,
а відомі іноземні спікери — перспективи бізнесу і залучення додаткової
аудиторії з платформою
Google+, створення додатків на сервісі Google
App Engine та „хмарні“
технології. Є також секції, присвячені розробці
ігор (зокрема експерти
Nravo матимуть доповіді
про проблеми при розробці великих проектів,
успіх проекту Nravo Kids)
і Data Science, тобто проблемам аналізу, обробки,
зберігання даних (зосередяться на технологіях
„Яндекс“, штучному інтелекті у створенні безпілотників, найбільшій
у світі спільноті фахівців
із даталогії — Kaggle).

Про специфіку дизайнерської роботи розкажуть
Максим Ткачук (Trendkill
designers), Павло Колодяжний (Design bureau
„make“), Юрій Бабич
(COXO); про найновіше
в автоматизації тестування (зокрема ігор, великих
об’ємів даних, ПЗ для медичних пристроїв) — Андрій Дзиня (Spotify), Святослав Римар (SoftServe),
Дмитро Міндра (Unity
Technologies), ін.
Обговорять і актуальні
питання інформаційної
безпеки, бізнес-аналітики
та менеджменту в галузі
інформаційних технологій. А про ІТ-індустрію
у Львові як пріоритет
стратегічного розвитку,
про ІТ-аутсорсинг говоритимуть мер Львова, представники ІТБП, компаній
SoftServe, N-iX, Symphony
Solutions, Eleks, ін. Поза
дискусійними майданчиками — тест-драйв і фотосесія з екоавтомобілем
Tesla, Google Glass.
Найновіше зі світу ІТ
і поради від досвідчених
фахівців галузі, експертів — те, що може привабити фахівців майбутніх.

Студенти могли долучитись до конференції як
слухачі (за участь у триденній події треба було
заплатити 1600 грн.) або
як волонтери.
— Говорити про рівень
активності студентів як
учасників наразі зарано, —
каже Марія Новорай. — Ми
надавали інформацію університетам, поширювали
плакати, на яких, зокрема,
був вказаний промокод для
студентів — itarenastudent,
який треба було ввести
при купівлі квитка і який
передбачав знижку 20 .
Постійно поширюємо повідомлення у соціальних
мережах (найпопулярніший спосіб інформування
серед сучасної молоді).
Ті, хто справді цікавиться
ІТ і бачить своє майбутнє
у цій сфері, могли знайти
відомості про конференцію на наших ресурсах і на
сторінках медіапартнерів
заходу. Студенти могли
долучитися до проведення
заходу як волонтери. До
добровольців ми ставили
такі вимоги, як добре знання англійської мови, активність і зацікавленість
в ІТ. Серед відібраних волонтерів — чимало студентів.
Хто не зміг чи не встиг
потрапити на цікаву ІТподію, тому новітні технології якраз ще можуть
допомогти: організатори запланували онлайнтрансляції (щоправда,
платні) акцій конференції. Більше дізнавайтесь
на сайті itarena.lviv.ua, а
також на www.facebook.com/
ITBPOCluster.
Підготувала
Ірина ШУТКА
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Теорія, підкріплена практикою
а ХХI Форумі видавців мале
журі „Економічні науки,
банківська справа“ нагородило
спеціальною відзнакою підручник „Управлінський облік“, який
вийшов друком у видавництві
Львівської політехніки. Сьогодні про свій підручник розповідає керівник проекту професор
кафедри фінансів Інституту економіки та менеджменту Галина
Партин.

— Хоча журі відзначило лише підручник „Управлінський облік“, та на
рекламній листівці, яку підготувало
видавництво Львівської політехніки для Форуму видавців, — дві наші
книжки — підручник і практикум, —
говорить Галина Остапівна. — Власне, оцінюючи підручник, журі взяло
до уваги обидві книжки, адже вони
охоплюють увесь навчальний матеріал дисципліни. Поява книжки —
результат моєї багаторічної праці,
адже я почала викладати дисципліну „Управлінський облік“ у Львівській політехніці в 1997 році. Тоді
цей предмет взагалі вперше вивчали
в Україні. Мені ж пощастило пройти
стажування у Копенгагені, де я слухала курс лекцій з управлінського
обліку. Багато цікавого почерпнула
з тих занять, а вже працюючи над
програмою дисципліни, разом із
Анатолієм Загороднім підготувала
конспект лекцій. У 2005 році світ
побачив термінологічний словник
із управлінського обліку, далі були
посібники: у 2006 році — навчально-методичний і у 2007-му — навчальний посібник. У посібниках,
а надалі і в підручнику ми намагалися використати досвід викладання дисципліни за кордоном, свій
власний і результати спілкування
з практиками. Зокрема, я постійно
спілкуюся з головними бухгалтерами, фінансистами, які працюють
у фірмах і практично займаються
управлінським обліком. Тому у підручнику використано й практичний
досвід ведення управлінського обліку. До нього ми також підготували
Управлінський облік: підручник / Г. О. Партин, А. Г. Загородній, Т. І. Свідрик, А. І. Ясінська,
Т. М. Бойчук. — Львів: Видавництво Львівської
політехніки, 2013. — 280 с.

| Світлина Катерини Гречин

Н

практикум, де викладено практичні
аспекти ведення управлінського обліку. Намагалися подати матеріал
так, щоб він був зрозумілий і цікавий
для студентів. Вважаю, що ця дисципліна є дуже важлива, бо управляти
без належного інформаційного забезпечення нині неможливо. Хоча
ця дисципліна — нормативна тільки
для бакалаврів з напряму підготовки
„Облік і аудит“, наші книжки широко використовують і у фінансовому управлінні. Ними користуються
і практики (управлінські бухгалтери
і ті бухгалтери, які мають практичний досвід, але мріють про кар’єрне
зростання), адже вони, відповідно
до сучасних вимог багатьох працедавців, зобов’язані складати іспити
й отримувати міжнародні сертифікати CAP–CIPA.
— Чим Ваш підручник відрізняється
від інших, які є в Україні?
— Особливість нашого підручника
полягає у тому, що в ньому багато
уваги приділено практичній компоненті: під кожне теоретичне положення ми намагалися дати пояснення і показати, як певне управлінське завдання можна реалізувати на
практиці. Крім цього, в ньому враховані вимоги до підготовки бухгалтерів і фінансистів за міжнародною
програмою сертифікації CAP–CIPA,
за якою готують фахівців в Україні
та інших пострадянських країнах.
Я брала участь у програмі сертифікації професійних фінансистів,
бухгалтерів і аудиторів CAP–CIPA
Західної України, який фінансує європейська спільнота, як викладачтренер готувала їх до атестації. До

того ж, це не просто підручник,
а навчально-методичний комплекс,
який охоплює і теорію, і практику,
позаяк практикум містить матеріал
практичних занять, завдання для самостійної роботи, завдання та рекомендації до виконання курсового
проекту і тести для перевірки знань.
У ньому є перелік теоретичних питань, які студент обов’язково має
знати, але основна увага зосереджена на практичних задачах, методиці їх вирішення, є деякі приклади
розв’язків комплексних задач. На ці
книжки дуже позитивно реагують
студенти, особливо заочної форми
навчання, оскільки вони мають меншу можливість спілкуватися з викладачами. Саме він допомагає їм краще
готуватися до іспитів.
— Підручник має багато авторів…
— Спочатку я працювала над ним
сама, потім — із Анатолієм Загороднім. Далі до співавторства долучилися наші випускниці — викладачі кафедри обліку і аналізу Тетяна Свідрик, Алла Ясінська, Тетяна
Бойчук. Я їм усім вдячна, бо вони
мають свіже бачення нинішніх проблем і їхнє вирішення в управлінському обліку. Зараз думаємо зробити комплексний курсовий проект
із управлінського обліку, над яким
мала б працювати група студентів. Це одна з компетентностей,
яку має здобути студент, — уміння працювати в групі. За кордоном
студенти дуже часто виконують
групові завдання, тому ми хочемо розширити свій практикум для
групового виконання курсового
проекту. Задоволена, що студенти
мають можливість взяти книжку
і вивчити дисципліну, яка для них
є цікава, хоча це не єдине джерело
їхніх знань. Є в нас віртуальне наповнення цієї дисципліни, готуємо
англомовний варіант книжки, бо
частина студентів вивчає дисципліну англійською мовою. У США
я бачила, як продають паперові
книжки і їхні електронні варіанти.
Варто було б і нам запозичити цей
досвід, адже теперішні студенти
ще з дитсадка звикли працювати
з комп’ютером.
Катерина ГРЕЧИН
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До бібліотеки таки ходять

В

и давно були у бібліотеці? Ще
років десять — двадцять тому
без цієї установи важко було б
уявити собі життя освіченої людини. До бібліотеки ходили всі — від
дошкільнят до пенсіонерів. Школярі і студенти просиджували тут
ледь не щопообіддя, сюди поспішали й у вихідні. А як тепер?

Найактивніші — студенти
Сьогодні, завдяки технічним засобам,
конспектування газетних чи журнальних статей, розділів із підручників замінили ксерокси; навіть найрідкіснішу літературу, яку свого часу можна
було роздобути лише в читальній залі,
без проблем знаходимо у Ґуґлі. Однак,
попри ці всі технічні полегшення,
до бібліотеки таки ходять. Скажімо,
на сьогодні Центральна бібліотека
ім. Л. Українки обслуговує кожного
сьомого львів’янина.
— Найбільше наших читачів —
це студенти, — розповідає Мирослава Дмитришин, бібліотекар відділу
абонементу, — після них за кількістю — люди середнього віку, переважно службовці, потім — пенсіонери. Студентів найбільше цікавить
навчальна література, однак вони
беруть і художні новинки, а також
цікавляться філософськими та психологічними книжками і це аж ніяк
не пов’язано з навчанням. Отож, неправда, що молодь читає лише те, що
простіше і легше для сприйняття.
Серед усіх читачів тяжіє попит на
класичну та сучасну літературу —
твори Е.-М. Ремарка, М. Дочинця,
В. Лиса, І. Роздобудько, В. Шкляра.
Як зауважила пані Мирослава, легкі
жіночі романи і детективи людям
швидко набридають.

Читачів не поменшало
Є таке неписане правило: якщо читають батьки, то й діти читатимуть.
У цьому переконана бібліотекар
юнацького абонемента Марія Гуляк,
яка обслуговує вже третє покоління
читачів:
— Звісно, ми проводимо для дітей
різні заходи, аби їм було цікаво, наприклад, улітку — „У книжки немає
канікул“, „Книгозбірня на повітрі“,
а також вікторини, конкурси. Діти
приводять своїх друзів, молодших

братиків-сестричок. Тому
і для дошкільнят у нас знаходиться щось цікавеньке.
Багато років тому у бібліотеці вдало прижилися
тематичні зустрічі з цікавими особистостями
та авторами, літературні
вечори, які збирають повну залу людей. Бібліотека охоче долучається до
мистецьких фестивалів,
тижнів актуального мистецтва.
— Чи вдається бібліотекарям вчасно
задовольняти потреби читача?
— Вважаю, що так, — каже завідувач
бібліотеки Любов Цяпало. — Хоча
наші бібліотекарі нарікають, що літератури недостатньо. Вони хочуть,
щоб книжка ще не встигла вийти
з друкарні, а вже чарівним способом потрапляла на нашу полицю.
Періодично ми проводимо Тиждень
нової книги, де знайомимо читача
з новими надходженнями. Останній відбувся наприкінці вересня.
Можливо, 50 тисяч книжок, які у нас
є, — це небагато, але всі вони варті уваги. Кожне наше надходження
читач моніторить заздалегідь, тому
до бібліотеки не потрапляє низькоякісна література. Отож, працюємо
за принципом „читач у бібліотеці“,
а не „бібліотекар у бібліотеці“.

Перша в Україні
У жовтні у бібліотеці відкриється медіатека. Це спільний проект із міськрадою і бібліомостом. Нарешті після
тривалих ремонтів великих приміщень медіатека відчинить свої двері.
Відрадно, що тут відвідувач отримуватиме доступ не лише до книжок, дисків, періодики, електронного каталогу, а й матиме можливість спілкуватися у клубі за інтересами, переглядати
й обговорювати фільми, книжки. Також діятиме клуб сімейного дозвілля.
— Багато громадських організацій, Вуличний університет, Українська асоціація культурологів, викладачі магістерської програми медіакомунікацій УКУ виявили бажання
співпрацювати з нами, — розповідає
керівник медіатеки Софія Оліферчук.
До співпраці задіюватимуть і вчителів музики, які навчатимуть охочих

дорослих гри на інструментах. А художники-початківці зможуть тут виставляти свої картини. Працюватиме
й кімната звукозапису.

Ремонти і платні послуги
Наша зустріч відбулася напередодні дня бібліотек. Перед святами тут
не люблять говорити про проблеми,
зазвичай більше зосереджуються на
позитивному:
— Завдяки фінансуванню з міського бюджету та спонсорам нам
вдалося зробити ремонти, закупити меблі. Найцікавіше було з підлогою, на яку бракувало п’ять тисяч
гривень. Коли один із майстрів, наш
колишній читач, зі здивуванням побачив, як до нас ходять відвідувачі,
то швидко випросив у свого керівництва ще й гроші на підлогу, — розповідає завідувач Любов Вікторівна.
Бібліотекарі не просто переймаються, як цього року вони перезимують, а й щоб низька температура
в приміщеннях, яку нам обіцяють,
не зашкодила книжкам, щоб навесні
на стінах не з’явився грибок.
Аби допомагати собі фінансово,
у бібліотеці планують впровадити
мінімальні, навіть символічні платні послуги — зокрема коштуватиме
ксерокс, сканер, запис до бібліотеки,
читацький квиток, бібліографічні
послуги та допомога школярам при
написанні рефератів, рекламування
нових видань для видавництв тощо.
Попри труднощі, які виникають
сьогодні в бібліотечних працівників, тут вірять, що електронна книжка ніколи не замінить друковану —
вона її лише доповнюватиме.
Ірина МАРТИН
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Вибори у профспілці — по новому
Н

є понад три тисячі членів
профспілки. Можемо підготувати звіт і роздати його
примірники у профгрупи.
В кожній із них я побувати не зможу. А на зборах
чи конференціях більших
підрозділів обов’язково
буде присутній хтось із
членів президії профкому.
Я ж намагаюся побувати на
більшості з них.

а одному із засідань профспілкового комітету
університету ухвалили „Доповнення до Регламенту виборів керівних структур первинної профспілкової організації працівників Львівської політехніки“. Що воно передбачає і чим це викликано,
розмовляємо із його очільником доцентом Володимиром Гайдуком.

— Доповнення до регламенту, за нашим задумом,
мають розширити демократизацію виборів, залучити до виборчого процесу
усіх членів профспілки. Раніше кандидатури на голову профкому працівників
обговорювали і затверджували на звітно-виборній
конференції університету,
а за нашим нововведенням
першим етапом має стати висунення кандидатур
усіма членами профспілки
в низових профспілкових
колективах.
— Чому виникла така ідея?
— Найбільше на нас вплинув Майдан, на якому люди
вимагали більше демократії в країні. Не секрет, що
в багатьох випадках на
конференціях, особливо
з малим представництвом,
вибори проходили келійно: фактично профактив
обирав собі голову. Тепер
обиратиме не профактив,
а кожен член профспілки. Ми запропонували
членам профспілки, які
хочуть взяти участь у ви-

борах голови профкому
університету, висувати
кандидатури в своїх підрозділах і реєструвати їх
в організаційній комісії
профкому до 30 вересня.
Результати всіх голосувань
передамо в лічильну комісію конференції, яка підрахує кількість голосів за
кожну кандидатуру. Якщо
одна з кандидатур набере
більше 50 відсотків голосів, то конференція лише
затвердить її. Коли ж ніхто не набере 50 відсотків,
то делегати конференції голосуватимуть за дві
кандидатури, які наберуть
найбільше голосів. На конференції можна висувати
також і нові кандидатури.
— Це стосується й голів
профбюро підрозділів?
— Так. Претенденти на
очільників профбюро підрозділів теж мають пройти подібну процедуру реєстрації. Їх обиратимуть
на звітно-виборних конференціях підрозділів. Ми
рекомендуємо проводити
таємне голосування бюле-

анонс

До Дня газети „Аудиторія“
У рамках відзначення Дня газети „Аудиторія“ 16 жовтня
у головному корпусі Львівської політехніки відбудеться презентація мемуарного
видання „Чарівна Криниця“
та експонуватиметься виставка різьби Осипа Величка
(1922–2000 рр.).

тенями, якими оргкомісія
профкому всіх забезпечить у достатній кількості.
— Скільки часу триватиме
процедура обрання голови
профкому?
— В „Аудиторії“ ми подали графік проведення
виборів. З 15 до 30 вересня
відбувалися висунення та
реєстрація кандидатів на
голову профбюро та голову
профкому, у жовтні — звіти і вибори у профспілкових
групах, у листопаді-грудні — профспілкові збори
і конференції у структурних підрозділах. Все так,
як і завжди. Правда, цього
року звітно-виборну конференцію університету, на
прохання Федерації профспілок і Центрального комітету нашої галузевої профспілки, плануємо провести
у лютому замість запланованого березня. Все залежить від організованості
профактиву. Членів проф
кому, ревізійну комісію та
інші керівні органи первинної профспілкової організації й надалі обиратимуть
делегати конференції.
— Ви звітуватимете про
свою роботу на конференціях великих підрозділів?
— Звіт безпосередньо
у профгрупах ми не передбачали, хоча на попередніх
конференціях ми його роздруковували і роздавали делегатам конференції. У нас

— Чи зможуть члени профспілки познайомитися
з претендентами на голову
профкому?
— В ідеалі — так, але наразі через стислі терміни
ми передбачили ознайомити всіх лише з автобіографіями кандидатів, які
роздаватимемо у профгрупи, аби в колективах
могли їх обговорити.
Зрешт ою, претенденти
самі можуть проявити ініціативу і виступати перед
колективами зі своїм баченням роботи профкому
університету.
На думку голови профспілки ІТРЕ, заступника
декана доцента Романа
Колодія, такі вибори голови профкому на часі. Але
не всі члени профспілки
сприймають їх однозначно, бо звикли жити за старими стереотипами:
— Запроваджуючи
новий принцип обрання
керівних органів профспілки, ми прагнемо, щоб
кожен член профспілки
взяв участь у голосуванні,
зрозумів, що він впливає
на її життя, може сприяти
оновленню й омолодженню її керівного складу.
Така школа демократизації допоможе виховати
молодих, активних лідерів, які згодом зможуть
працювати на адміністративних посадах, ставати
політичними діячами.
Катерина ГРЕЧИН

ч. 28 [2868]
2 — 8 жовтня 2014

молодіжна політика

духовність

коротко

„Студентський день“
для молитви і розмови

Г

арнізонний храм Петра і Павла
вже давно став осередком молоді загалом і студентства зокрема.
До цієї церкви приходять не лише
помолитися, а й поспілкуватися,
взяти участь у різних благодійних
акціях, флеш-мобах.

Зараз храм діє як своєрідний штаб
допомоги та підтримки військовим.
А кожен четвер повністю присвячений спудеям, тож Центр студентського капеланства запрошує всіх на
„Студентський день“.

Отже, якщо твоїми принципами
у побудові світу є чесність, справедливість, мир і відповідальність, то
щочетверга приходь на Божественну літургію, яка відбуватиметься
о 18 годині, а також доєднайся разом
із друзями до Студентської молитви
за мир в Україні о 19 годині. Крім
цього, протягом дня є чудова нагода прийти за порадою чи просто для
розмови віч-на-віч зі студентськими
капеланами.
Н. П.

студентські ініціативи

Підтримка армії —
пріоритетна справа
С
туденти кафедри соціології та
соціальної роботи Інституту
гуманітарних та соціальних наук
вирішили допомогти військовим
і власноруч зробили маскувальні
сітки для військової техніки.

| Світлина Наталії Павлишин

— Сьогодні цілий день ми займаємося плетінням маскувальних сіток для
хлопців, які зараз воюють на сході
України, щоб вони мали чим накривати бронетехніку. Ми підбирали все
під кольори осіннього степу. Плетемо сітки з натуральних матеріалів,
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оскільки синтетика легкозаймиста
і коли плавиться, то може завдати
серйозних опіків. Раніше пожежники обробляли такі сітки спеціальними
засобами від загорання, а зараз нема
змісту, оскільки йтимуть дощі, — розповіла учасниця акції, третьокурсниця ІГСН Аліна Яценко.
На час моєї розмови зі студентами, вони із четвертокурсниками цієї
кафедри вже встигли сплести сітку
розміром 2,5 м на 4 м та майже завершити ще одну трохи меншу. Готові
сітки відправлять на Яворівський полігон. Загалом у Львові вже виготовили 8 таких сіток, а потрібно 20.
— Ми підтримали ініціативу нашої кафедри. Але долучатися до допомоги військовим можуть усі охочі.
Можна не лише плести сітки, а також
приносити теплі речі, медикаменти
чи принаймні старий одяг на сітки,
бо навіть шмаття йде дуже багато, та
найбільше потрібні робочі руки, —
наголосила моя співрозмовниця. —
Цілим потоком ми вперше долучилися, але, думаю, кожен індивідуально
робив свій внесок. Багато студентів
брали участь у популярній акції обливання крижаною водою і переказу
коштів військовим. Думаю, надалі шукатимемо якісь нові акції, ми знаємо
центри, куди можна звертатися.
Наталія ПАВЛИШИН

З 29 вересня до 4 жовтня
у Львові триває VII Екуменічний соціальний тиждень.
Тема академічної конференції „Відповідальність
християнина у сучасному
суспільстві“. Учасники Форуму обговорюють досвід
становлення відповідального громадянського суспільства. Вперше під час ЕСТ
відбудеться BarCamp на тему
„Ініціативна молодь: вимога
часу — потреба суспільства“.
Захід спрямований на те, щоб
допомогти активним молодим людям здобути організаційні навички та усвідомити
власне місце і роль у громадянському суспільстві.
Програма також насичена цікавими культурно-мистецькими заходами, серед яких
фотовиставка, благодійна
гала-вечеря, презентація
книги, вечір духовної музики
та виставка-ярмарок.
27–29 вересня у Львові на
території Центру творчості
дітей та юнацтва Галичини
у парку „Погулянка“ відбувся VІIІ Фестиваль активного
туризму і туризму „Манівці“.
Традиційно на Фестивалі
було понад 10 етапів, серед
яких водна траса для каяків
і байдарок, велосипедна траса, надувний і стаціонарний
скеледроми, шнурова траса,
лазертаг, бігбол, слеклайн
над озером, паркур. У змаганнях взяло участь понад
800 осіб.
„Вижити у Львові. Спогади
про одне дитинство“ — з такою назвою у Центрі міської
історії Центрально-Східної Європи з 22 вересня до
30 жовтня діятиме фотопроект американського
фотографа єврейського
походження проф. Джейсона Франциско. Виставка проводить відвідувача
місцями дитинства Лешека
Аллерганда, який пережив
Голокост у Львові. Виставка
представляє добірку фотографій Франциска, зроблених у Львові 2010 року.
За матеріалами інформагенцій
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міжнародні канікули

Вчися і працюй мандруючи

А

як ви зазвичай проводите канікули? Напевно,
більшість передовсім намагається десь добре
відпочити, більше побути з друзями і трохи помандрувати. Подорожувати можна по-різному: просто
екскурсувати або поєднувати приємне і корисне —
мандри з навчанням та роботою. Студенти-політехніки добре освоїли саме цей спосіб проведення
канікул. От якраз про таких нестримних „відкривачів“ нового і цікавого ця стаття.

— Цього літа я відкрив
для себе США, їздив за
програмою Work and
Travel. Був у штаті Меріленд, де протягом трьох
з половиною місяців проживав у м. Сільвер Спрінґ,
а працював у м. Роквіль.
Це була моя перша поїздка за кордон, тож враження переповнюють.
Їхав, щоб „відкрити“ для
себе Америку і, звісно, заробити гроші, — розповів третьокурсник ІКНІ
Олег Якубів. — Працювати мусив багато (5–6 днів
на тиждень по 10 годин),
бо це був великий комплекс із декількох басейнів. Крім цього, невдов
зі після початку роботи
мене призначили одним
із менеджерів, то роботи додалося. А у вихідні
мандрував, зміг побувати
у Нью-Йорку, Філадельфії, Атлантік-Сіті і у Вашингтоні. Доводилося
спілкуватися з людьми досить високого статусу, але
попри те, вони були дуже
Олег ЯКУБІВ

прості. Приємно й те, що
всі знають про Україну,
щодня відстежують новини. Всі співчували, радили
залишатися там, бо переживали, що ми їдемо у війну (в Україні якраз було
загострення ситуації).
Схожий досвід поєднання роботи і мандрівок
мала студентка четвертого курсу ІГСН Наталія
Титиш.

ла в магазині, де продавали одяг і все необхідне
для відпочинку на пляжі.
Крім роботи, мала достатньо часу для відпочинку. Спершу, як тільки
приїхали, то не працювала
(довелося почекати, коли
розпочнеться сезон), а також наприкінці літа знову
взяла собі тиждень вихідних, щоб подорожувати
(їздили у Нью-Йорк, Вашингтон, Нью-Джерсі).
Після роботи з подругами
йшла на пляж або на вечірки, які у студентському
містечку часті.
Завжди цікаве проведення канікул гарантують
для учасників студентської організації BEST.
Молодь має нагоду поман-

Анжела ДВОРКОВА

— Їздила у США в штат
Делавер і Меріленд —
власне на кордон двох
штатів (наш будинок був
останнім у штаті Делавер). Мені так сподобалося, що навіть не хотіла
повертатися додому. Їхала
передовсім, щоб отримати певний досвід і покращити свою англійську,
але мені це не вдалося,
бо більшість розмовляла
російською. Населення
міста Овшен-Сіті — це
переважно студенти, багато з Молдови, Румунії,
України і Росії, тож між
собою вони розумілися
російською. Я працюва-

друвати, повчитися і знайти багато нових друзів зі
схожими зацікавленнями.
— Разом із BEST я вже
вдруге відкрив для себе
світ. У липні брав участь
у десятиденній освітній
програмі, яка відбувалася в польському місті
Глівіце. В цих програмах
цікаво те, що їх створили
студенти для студентів, —
поділився своїм досвідом
третьокурсник ІЕСК Андрій Коник. — Графік був
досить щільний, і ми не
мали вільного часу, постійно чимось займалися:
тренінги, сесії, різноманітні екскурсії. Крім цьо-

Андрій КОНИК

го, це добра нагода знайти друзів мало не з усієї
Європи, тож тепер можу
їздити в гості до них, а також найближчим часом
декілька моїх друзів-європейців завітають до Львова. Наступного літа знову
спробую потрапити на
такі курси. Дуже хотів би
поїхати в Скандинавські
країни, Бельгію.
— Цього літа за програмою BEST я їздила
в Молдову. Хоча дорога
була досить довга (18 годин), я не пошкодувала, що
поїхала. Мені дуже сподобався курс, хоч я була не
стільки учасником, скільки співорганізатором. Це
була напівосвітня програма з ІТ-менеджменту, яку
проводив успішний у цій
сфері і відомий у Європі
та Америці лектор. Я філолог і ніби до цього не маю
стосунку, але це дуже зацікавило. Було також багато
„фонових“ подій, ми відпочивали, розважалися.
Буду й надалі подаватися
на програми, не знаю, чи
зараз, бо треба вчитися,
але на літо обов’язково
спробую знову. Хотіла би
поїхати в Німеччину
і Польщу. Я вчила трохи
німецьку мову, знаю багато про цю країну, культуру, то хотілось би більше
довідатися, — розповіла
другокурсниця ІКНІ Анжела Дворкова.
Наталія ПАВЛИШИН

ч. 28 [2868]
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ініціатива

Врятувати озеро важко. Але можливо
П

роект студентів і викладачів Львівської політехніки
під назвою „Львівським озерам жити“ став одним із семи
найуспішніших у конкурсі
„LvivYoungProject“, який Львівська міська рада започаткувала
торік у межах програми стажувань „Перший кар’єрний крок“.
Що саме планували зробити
політехніки, що їм вдалося, чого
навчилися, і чи матиме ця справа продовження, учасники проекту розповіли „Аудиторії“.

План був доволі амбітний: дати
шанс на життя останньому озеру на
території парку „Горіховий Гай“,
який розташований у Франківському районі Львова, між вулицями
Володимира Великого та Княгині
Ольги. Водойма, закидана сміттям
і заросла очеретом, стрімко наближалася до небуття. Друге озеро, яке
ще кілька років тому було в цій зеленій зоні, через байдужість містян
уже встигло загинути. Відтак команда, до якої увійшли студенти двох
інститутів — ІНЕМ та ІАРХ, — на
чолі з викладачами Анною Панченко
і Мар’яною Жураковською (ІНЕМ),
рішуче втрутилася у ситуацію.
— Наша ініціативна група сформувалася за час роботи в проекті
„Профорієнтація: допомога школам“, який також переміг у конкурсі
„LvivYoungProject“. Рятувати озеро
вирішили тому, що багато з нас мешкають близько до нього. З іншого
боку, доля природних об’єктів у центрі міста легша — їх усі бачать і під-

тримують у доброму стані, там відбуваються різні загальноміські заходи.
На окраїнах паркам загрожують забудова, сміття, недбалість і байдужість
мешканців. Найважливіше пробити
стіну цієї байдужості з боку як сусідів
парку, так і міської влади, — розповідає учасниця проекту Олеся Прокоп.
Політехніки взяли за мету дослідити можливості порятунку озера,
розробити початковий проект благоустрою та залучити державні інституції чи знайти меценатів, які б
оплатили заходи з відновлення водойми й облагородження її берегів.
Обов’язки чітко розділили між собою.
П’ятикурсники ІНЕМ Наталя Меда,
Олеся Прокоп, Любов Мостова та
Христина Чех досліджували всю можливу документацію, що стосується
озера, спілкувалися зі спеціалістами
у державних та комерційних установах, шукали меценатів. Їхні однокурсники Василь Прибило і Леонід
Батожний дізнались усе про технічні
аспекти очищення та відновлення водойми, співпрацювали з ЛКП). Студенти-архітектори Лілія Броварник,
Таня Чмиленко та Оксана Яковина
напрацювали проект благоустрою та
здійснили візуалізацію вигляду озера в майбутньому, приблизно визначивши, які матеріали і в якій кількості
знадобляться при його відновленні.
Також дівчата створили логотип проекту „Львівським озерам жити“.
Хоч проект заручився підтримкою
міськради (зокрема, відділу екології), і йому всіляко сприяв завідувач
кафедри ЕПІ ІНЕМ Василь Козик,
та на те, щоб достукатися до різних

експертних кіл, отримати необхідні
документи для початку робіт, молодь
витратила дуже багато зусиль.
— Іноді нам казали в очі: „Цьому
озеру треба дати померти“. Крім бюрократичних перешкод, складність
полягає у тому, що озеро в „Горіховому Гаю“ — карстове. Воно не має власних джерел, а стічні води у нашому
місті окремо від каналізаційних стоків
збирати неможливо. Щоб воскресити
водойму, необхідно вибивати глибоку
свердловину, а це доволі дорого. Однак ми подолали байдужість: реалізувати наші напрацювання взялися самі
мешканці прилеглого до парку району, об’єднані в ініціативу „Самі“, та
кінотеатр „Сокіл“, який є безпосередньо в парку і, відповідно, може очікувати фінансової вигоди з того, що
в парку відпочиватиме більше людей.
Кошторис для такого проекту доволі
великий (щонайменше півмільйона
гривень), та інших інвесторів знайти
не вдалося. У міському бюджеті таких
грошей нема, багато великих підприємств, які зазвичай передбачали кошти на екологічні проекти, у зв’язку
з фінансовою кризою в країні скоротили свої видатки. Малий бізнес або
не має грошей, або не дає їх, бо не відчуває якогось комерційного інтересу
у відновленні озера, що належить місту, — зазначає одна з координаторів
проекту Анна Панченко.
Після кількох консультаційних
зустрічей учасників проекту „Львівським озерам жити“ з ініціативою
місцевих мешканців „Самі“ й представниками кінотеатру „Сокіл“
17 липня цього року у „Горіховому
Гаю“ розпочалися реальні роботи
з очищення озера. За два тижні, як
повідомляє координатор ініціативи
Андрій Породко, з дна водойми витягнули та вивезли дві вантажівки
автомобільних шин та майже 10 —
побутового сміття. Встигли також
розчистити береги від очеретів…
Самі студенти зізнаються, що за
час виконання проекту навчилися
працювати в команді, переконувати
людей, не опускати руки, якщо не все
виходить одразу, а також тісно здружилися між собою. Здобутий досвід
та логотип проекту сподіваються
використати для порятунку інших
водойм Львова.
Анна ГЕРИЧ
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культура

театральний фестиваль

коротко

„Золотий Лев“: об’єднуючи
Схід і Захід
m Закінчення. Початок на 3 с.

музики творить на сцені дивний світ.
На фестивалі є і „новачки“ — перше
представлення Німеччини здійснив
театр „МЕТА“ з Мюнхена, показавши
психологічну п’єсу „Musicophilia“. Своєрідний ремікс Міцкевича „Дзяди“ запропонує 4 жовтня театр „Ч“ з Мінська
у Першому театрі для дітей та юнацтва. Закриватиме фестиваль на сцені
заньківчан Національний академічний

драматичний театр ім. І. Франка —
5 жовтня він покаже прем’єру „Квітка Будяк“. Твір молодого драматурга
Н.Ворожбит розповість про олігархів
і бідних, вистава продемонструє чудовий склад акторів — у ролях О. Ступка,
Б. Бенюк, К. Баша-Довженко.
Ціни на квитки „Золотого Лева“ —
від 50 до 150 грн., частина коштів,
отриманих від продажу, буде передано
в лікарні для поранених бійців.
Наталя ЯЦЕНКО

прем’єра

Вівісекція суспільства
на театральній сцені

Н

апевне, кожен пам’ятає зі
шкільного класу розбишаку.
Він не мовчав, коли кривдили,
і дуже гучно кричав, що існує. Він
виходив за межі традиційного
учня. Я не ідеалізую розбишак. Але
такі люди дуже схожі на авангардне мистецтво, яке надто відверто
привертає увагу нестандартністю.
Воно викликає певні рефлексії,
і глядач починає розуміти, про що
йдеться. Аналогічною для мене
стала вистава „Вівісекція“ за постановкою Олексія Коломійцева.

Напевне, чи не вперше у Львівському
драмтеатрі ім. Лесі Українки з’явилась
афіша з позначкою 18+ та застереженням, що це не для людей зі слабкими
нервами. Слово „вівісекція“ означає
розчленування. Насправді на глядачів
не хлюпала кров, але…
У темній залі театру нас попросили не запитувати під час вистави у сусіда, що це таке і де вихід. Опісля всі
дружно посміялися. На сцені з’явилася
театральна трупа. Актори намагалися
стояти без поруху. Коли не вдавалося,
режисер зривався та кричав. За кілька
хвилин вони стали карасями, які відпочивають і заграють. Один із них
невпинно загравав до жінок, доки не
опинився на пательні. А згодом —
ґвалтували дівчину на дискотеці, лікарі розчленовували таргана, відділяючи
кожен кусень тіла із задоволенням…
Була і муха, що закохалась у павука,
а потім потрапила до павутиння. Це

тільки буквально пояснені уривки з вистави. Насправді це наше життя зі всіма
хибами — перелюбу, обману, злочину,
наркотиками, смертями… Практично
в усіх сценках жертвою була дівчина…
На думку режисера вистави Олексія
Коломійцева, зараз Україна — це дівчина, яку відверто ґвалтують. І про це не
можна мовчати. „Наше суспільство нагадує мені тих вояків, яких годують опієм. Якщо в людини передозування опію,
то вона гине. І єдиний спосіб не дати їй
загинути — не давати їй спати“, — говорить Коломійцев. Та мистецтво завжди
кожен сприймає по-різному. Для театрального критика Майї Гарбузюк вистава місцями нагадувала блюзнірство.
А ось на думку мистецького критика Наталії Космолінської мистецтво не повинно виховувати, а лише будити почуття.
Я не знаю, як сприйняв би прем’єру
кожен із вас. Мені ж ще тривалий час
довелося думати про виставу, згадувати уривки і доусвідомлювати, що хотів
сказати режисер. Це все, що ми маємо
щодня, тільки мовою мистецтва. Коли
у виставі хтось намагався чимось заволодіти — це були ми. Щось/когось ламали — це все у нас. Маленьке дзеркало
суспільства на цьому етапі — ось про що
вистава. Маємо вибір: підкоритися долі
і далі грати у цей брудний театр або творити нову долю. І тільки якщо буде багато таких розбишак, що не мовчать про
болячки, ми знайдемо правильний шлях.
Наталія РОП, студентка
4 курсу ІНПП, журналістика

Національний центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса
оголошує набір у Школу образності. Навчальний курс побудовано за програмою та методиками, які є новаторськими щодо
існуючої системи професійної
підготовки акторів в українських театральних навчальних
закладах та студіях. Навчатися
в школі мають змогу всі охочі.
Бланк анкети для реєстрації на
співбесіду і докладна інформація тут: http://activart.in.ua.
Український кінорежисер, оператор та продюсер Валентин
Васянович здобув „Золоту
камеру“ 35-го фестивалю кінооператорського мистецтва
„Брати Манакі“ в Македонії.
Його відзначено за роботу над
стрічкою „Плем’я“ Мирослава
Слабошпицького. Режисер
вважає, що „Золота камера“ —
його найбільша нагорода за
операторське мистецтво.
З 26 вересня до 12 жовтня
у Львові триває Міжнародний
фестиваль сучасної музики
„Контрасти“. Цього року особливий акцент на сучасних
композиторах, багато з яких
прибудуть особисто. Особливий гість — видатний грузинський композитор Гія Канчелі.
Працівник Національного
музею у Львові Олеся Семчишин-Гузнер пропонує цикл
лекцій про життя і творчість
українських художників ХІХ —
ХХ століть. Перша розмова
була про художника й графіка
Модеста Сосенка. Зустрічі та
лекції проходитимуть кожної
другої середи в конференцзалі Українського товариства
охорони пам’яток історії та
культури (вул. Коперника, 40 а).
Три українські книги потрапили до міжнародного каталогу
„Білі круки“, який є переліком
найкращих дитячих книжок
із понад 40 країн світу. До
списку потрапила книга Тараса та Мар’яни Прохасько „Хто
зробить сніг“, книга „Із життя
хитрих слів“ Романа Скиби
(ілюстратор — Тетяна Денисенко) та „Лісова пісня“ Лесі
Українки в оформленні Поліни
Дорошенко.
За матеріалами інформагенцій
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поза парами
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свято туризму

Мандри Україною з любов’ю і жартами

С

туденти Технологічного коледжу Львівської
політехніки впродовж минулого тижня у різні
творчі способи відзначали Всесвітній день туризму.
Серед святкових заходів були флешмоб, вікторина, конкурс газет, фотоконкурс, відеопрезентації,
квест, до серйозності додали і трохи гумору — КВК.
Викладачі теж проявили солідарність і активність.

Усі акції проходили під
гаслом „Любіть Україну“
і свідчили, що наша країна єдина і їй і надалі бути
такою. Продемонстровані знання про регіони
України, підсилені духом

патріотизму, з ноткою
пригод і гри — те, що
запам’ятається ліпше, ніж
зазубрене з підручника.
Тиждень туризму у коледжі вже впродовж багатьох років є щорічною

традиційною подією, але
щоразу він має іншу тематику й нові нюанси. Цьогоріч його „родзинками“
стали флешмоб і квест.
Ідея флешмобу і його реалізація належать студентці четвертого курсу туристичного напряму Анжеліці Бойко — у подвір’ї
коледжу студенти утворили слово „Україна“ і український прапор. Квест же
охопив усе місто: його
учасники, почавши свій
пошук відповідей на запитання завдань, поданих
у формі віршів-загадок, із
площі Ринок, завершили
його у коледжі.
Центральним заходом
і таким, що викликав особливе зацікавлення, а також позитивні, досить
бурхливі емоції не тільки
у студентів, а й у викладачів, став КВК. Шість команд змагалися за призові місця — кожна інформаційно й жартівливо за
допомогою танцю, пісні,
відео, сценок представляла окремий, свій неповторний регіон. Головний
організатор тижня туриз-

му і ведуча змагань Іванна
Болкун задавала дійству
хвацький тон, тож навіть першокурсники почувалися на сцені впевнено. Велику підтримку
залу мали „Файні люди“,
які оригінально, не без
доброго підсміювання,
рекламували файне місто Тернопіль — врештірешт, вони здобули третє місце. Симпатії журі
розділилися між „Чорноморськими дівчатами“
(Одеса, ех, Одеса) і „Полтавськими галушками“
(справжніми, у горщику
так і не встигли поласувати) — обидві команди
підкуповували артистизмом і гумором. Але у „галушок“ їх таки було на
дрібку більше, тому перше місце і лаври переможців перепали їм.
Завершився тиждень
сходженням викладачів
та студентів коледжу на
гору Говерла, а також велокросом викладачів за
маршрутом „Львів — Раковець — Львів“.
Наталя ЯЦЕНКО

мій досвід

Форум видавців очима волонтера

„З

берігайте спокій та Форум
видавців“ — напис на
футболках волонтерів цьогоріч. Я не розповідатиму, які на
Форумі були хороші дискусії
і чим він вражав, а от як його
прожив волонтер — залюбки.

Цьогорічний Форум я відкрила для
себе з-за волонтерських куліс. Поперше, зустріла найрізноманітніших людей. По-друге, потрапляла
у дивні ситуації.
Всі волонтери з’являються не нізвідки: спершу їх відбирають онлайн,
а згодом розподіляють по групах діяльності. Мені переважно доводилось інформувати відвідувачів та

допомагати проводити презентації.
Звісно, що інформувати було більше
до снаги, адже люди впродовж дня
ставили цікаві запитання, і від цього
я отримувала не тільки задоволення,
а й хороший настрій. Зазвичай вони
уточнювали, до котрої локації їм
іти. Але був і випадок, коли питали,
де книжки, а вони лежали під носом.
Ти не знаєш, якої реакції чи питання чекати від відвідувачів Форуму —
у цьому і весь „смак“ роботи.
Бути близько до письменника —
це одна з переваг волонтерства.
Тільки от варто знати, як виглядає
той чи інший автор, бо траплялося, що сперечались про дату події
у книзі волонтер із письменником,

доки останній не сказав: „Може, я це
написав і краще знаю?!“. Ще один
позитив — зелене світло практично на всі події. Як тут не тішитися
студентові!
Ну і самі студенти, які брали
участь у Форумі, видались мені
творчими. Це були люди не тільки
з цікавим мисленням та любов’ю до
літератури, а й із розумінням того,
що вони тут і зараз роблять. Якщо
комусь із вас, читачі, випаде можливість де-небудь бути волонтером, —
ідіть, не вагаючись.
Наталія РОП,
студентка четвертого курсу
ІНПП, журналістика
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здоров’я

харчування і недуги

Неякісна їжа — пусковий
механізм для хвороби
П
ри напруженому ритмі життя, особливо у студентів, немає багато
часу на приготування їжі. Тому часто все зводиться до абияк. Якщо
це абияк частішає і переростає у постійність, то можуть виникнути
проблеми зі шлунком.

Починається з болю
— Однозначно не можна стверджувати, що всі шлункові недуги — від
неправильного харчування, адже треба зважати і на опірність організму,
і на спадковий чинник. Однак неправильне харчування може бути суттєвим поштовхом до розвитку хвороби
чи її швидшого прояву, — розповідає
гастроентеролог Орися Горон.
Зазвичай негаразди в організмі
проявляються через біль. Наприклад,
різкий біль, неначе від удару ножем
у живіт, характерний при виразці
шлунка і дванадцятипалої кишки.
Проте навіть помірні болі можуть
бути симптомом багатьох гострих
хірургічних захворювань органів
черевної порожнини. Ниючі, ріжучі,
колючі, переймоподібні болі, що віддають у ногу чи поперек, характерні при захворюваннях нирок. Буває
й так, що болить не там, де є причина
болю, наприклад, при апендициті.
Якщо біль виникає натщесерце чи
після споживання жирного, смаженого, алкоголю, то це підозра на запалення жовчевого міхура при панкреатиті. Коли ж є й інші симптоми
(підвищення температури тіла, нудота, блювота, спазми, затримка випорожнення або пронос), то лікарі
підозрюють харчову або іншу інфекцію, наприклад, пневмонію, ангіну.
Біль у шлунку викликає і травма
органів черевної порожнини чи індивідуальна непереносимість певних
продуктів, скажімо, молока. Болить
шлунок і при переїданні, нетравленні, закрепі, фізичній перевтомі.

Найпоширеніші недуги
шлунка
Переважно виникає запалення слизової оболонки шлунка — гастрит.
Як і більшість недуг, він має дві форми — гостру і хронічну. Гострий гастрит — це наслідок дії хімічних,
фізичних, термічних та бактеріологічних чинників, погане харчуван-

ня, подразнююча дія деяких ліків,
харчова алергія. Хронічний гастрит
іноді є наслідком гострого, проте
частіше розвивається під впливом
різних чинників (звичка вживати гарячу чи дуже гостру їжу, харчування канапками та булочками, куріння
й алкоголь). Його причиною може
бути неповноцінне харчування,
тривале неконтрольоване вживання медикаментів (протизапальних,
деяких антибіотиків), промислове
забруднення, інші захворювання,
спадкова схильність. У 20–30  випадків у дорослих розвиток хронічного гастриту спричиняє бактерія
гелікобактер. Часто хронічний гастрит поєднується з хронічним холециститом, колітом, апендицитом.
Виразка шлунка та (або) дванадцятипалої кишки характеризується
виникненням виразки на слизовій
оболонці шлунка або дванадцятипалої кишки. Сприяє розвиткові захворювання нерегулярне, поспішне харчування, гостре, холодне або
дуже гаряче, зловживання алкоголем
та курінням, особливо натщесерце.

Радить лікар
Отож, як правильно харчуватися, щоб не спровокувати недугу?
Гастроентеролог каже, що їжа насамперед повинна бути свіжа і приготовлена так, щоб у ній зберегти
корисні речовини. Продукти можна
варити, парити, тушкувати, додавати лише якісну нерафіновану олію,
призначену для термічної обробки.
Овочі краще парити, щоб зберегти
найбільше вітамінів. М’ясо обирати
теляче або молоде волове, курку —
домашню, а не грилеву. Загалом
треба купувати ті продукти, де найменше складників „Е“.
— Студенти можуть готувати самі або харчуватися в бістро,
де є їжа різного ґатунку. Повинні
бути студентські їдальні зі стравами, розрахованими на студентів.
Категорично не раджу вживати со-

сиски, сардельки, так звані сирні
продукти, рослинні олії, хотдоги,
чипси, сухарики, майонез, кетчуп.
Самі рослинні жири не є шкідливі,
однак у твердому стані вони стають
канцерогенами. Особливою бідою
сьогодення є фастфуди, — наголошує Орися Богданівна.
Попри різні теорії щодо харчування, на думку гастроентеролога,
треба обирати те, що тобі найбільше
підходить. Найправильніше — на
сніданок їсти багато, в обід — нормально, ввечері — найменше. Поміж тим — запіканки, печиво, сир,
канапки. Однак хтось відмовляється від сніданку, хтось — від вечері.
В тому немає біди, якщо зі здоров’ям
усе гаразд. Однозначно, шкідливо не
їсти весь день, а ввечері напхатися
до безміри. Щодо алкоголю, то його
треба вживати помірними дозами,
краще обирати якісну горілку, коньяк чи віскі. Особливо небезпечні
слабоалкогольні напої, до яких організм швидко звикає: вино, пиво,
шампанське, ще гірше — поєднання
алкоголю з колою. Також треба багато рухатися, віддавати перевагу
ходьбі, а не транспорту. Зайву вагу
негайно скидати, адже що більше
жиру, то менший простір міжклітинної рідини, і молекули не рухаються,
вони, як у гелі. Тому ожиріння тягне
за собою багато недуг. Здоровій людині доречні помірні фізичні заняття, зокрема плавання.
Не можна зловживати ліками,
особливо антибіотиками. Лікуватися треба лише за призначенням
лікаря, не вишукувати поради в інтернеті, адже діагностувати шлункові недуги досить складно, це неможливо зробити заочно. І кожен
організм повинен отримати індивідуальне лікування.
Ірина МАРТИН
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Кросворд
Горизонтально:
5. Федеральна земля Австрії, столицею якої є Інсбрук.
7. Межа між тротуаром і дорогою. 10. Щось найкращої,
найвищої якості. 11. Символ влади гетьманів України.
13. Відрізок прямої, що сполучає між собою дві точки
кола. 15. Відбір співаків, акторів на роль. 16. Великий
землевласник, магнат. 17. Німецька автомобілебудівна компанія, що спеціалізується на випуску легкових
спортивних та гоночних автомобілів. 19. Місто, яке
називалося Акмолінськ, Цілиноград, Акмола. 21. Амплуа
актора. 23. Степова лисиця. 24. Батько Зевса у давньогрецькій міфології. 27. Нанесений вітром піщаний горб
у пустелі або в степу, де нема рослинності. 30. Увесь світ
у цілому, Всесвіт. 32. Місто, районний центр Закарпатської області. 34. Вічнозелене хвойне дерево; ялина європейська. 35. Велика імперіалістична держава, що має у
своєму складі силоміць приєднані (підкорені) народи та
території. 36. Місто у Львівській області. 38. Африканська чорноп’ята антилопа. 39. Багаторічний режим погоди певної місцевості. 40. Постійний дипломатичний
представник Папи Римського. 41. Річка на сході Грузії,
ліва притока Кури.
Вертикально:
1. Ярличок на чому-небудь для визначення назви предмета, ціни. 2. Всевишній бог в ісламі. 3. Вибуховий
пристрій, який зазвичай скидають з літаків. 4. Опера
Дж. Верді. 6. Кругла в плані споруда, часто увінчана
куполом. 8. Обраний або призначений представник організації, колективу, що представляє їхні інтереси на
з’їзді, конгресі. 9. Гучний публічний успіх; бурхливе
схвалення, захоплення. 12. Драма Й. В. Ґете. 14. Італійська сосна. 17. Переривчаста лінія, утворена короткими
рисочками. 18. Частина держави, яка географічно відокремлена від основної території та оточена іншими
державами. 20. Невеликий хижий ссавець з цінним хутром. 22. Сільськогосподарська ферма у США та Канаді. 25. Сірувато-зелений порошок з листя індиго, який

використовують у парі з хною для фарбування волосся.
26. Точне відтворення чого-небудь, що цілком відповідає оригіналові. 28. Особа, що ворожить на лініях на
долоні рук. 29. Стан боксера під час бою, коли він на
короткий час втрачає від удару суперника координацію рухів і орієнтацію. 30. Табір, база для автотуристів.
31. Докладно розроблений план проведення якогось
заходу, здійснення якої-небудь дії. 33. Брат Щека і Кия.
36. Муза комедії у давньогрецьких міфах. 37. Гармонійне
поєднання кількох різних за висотою звуків.
Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар
5 жовтня — День працівників
освіти.
8 жовтня — День газети „Аудиторія“.

Пам’ятні дати
2.10.1907 — народився Іван
Багряний, український письменник, автор романів „Тигролови“, „Сад Гетсиманський“, „Вогненне коло“.
2.10.1990 — розпочалося політичне п’ятнадцятидобове
голодування українських
студентів на Майданi Незалежності в Києвi.
3.10.1881 — народився Михайло Возняк, український
лiтературознавець, iсторик
лiтератури.

3.10.1938 — помер Віктор Косенко, український композитор, піаніст.
4.10.1891 — народився Юрiй
Клен (Освальд Бурґгардт),
український поет-неокласик.
4.10.1930 — померла Олена
Пчiлка, українська письменниця та перекладачка, мати
Лесi Українки.
4.10.1934 — померла Марія
Заньковецька, геніальна
українська акторка.
4.10.1947 — помер Макс Планк,
німецький фізик, якого називали „батьком квантової
фізики“.
5.10.1909 — народився Богдан-Ігор Антонич, український поет, прозаїк, автор

збірок „Три перстені“, „Зелена Євангелія“.
5.10.1941 — помер Микола
Трублаїнi, український письменник.
6.10.1876 — народився Сергій Єфремов, український
учений-літературознавець,
публіцист, громадський діяч.
6.10.1881 — народився Iван
Кочерга, український драматург.
6.10.1914 — народився Тур
Хейєрдал, норвезький етнограф, археолог, мандрівник
і письменник.
6.10.1926 — помер Володимир Гнатюк, визначний
український фольклорист
i лiтературознавець.

7.10.1253 — коронація Данила
Галицького в Дорогичинi.
7.10.1672 — Бучацька угода
гетьмана Петра Дорошенка
з Польщею.
7.10.1885 — народився Нільс
Бор, датський фізик, творець
першої квантової теорії атома, лауреат Нобелівської премії.
8.10.1917 — помер Сергій Васильківський, талановитий
український художник.
8.10.1938 — розстріляний Гнат
Хоткевич, український письменник, актор, мистецтво
знавець.
8.10.1938 — в Ужгороді створили перший автономний
уряд Закарпаття.
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реклама та оголошення

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)
Частина
1 1/2 1/4 1/8 1/16
шпальти
Площа, см2 450 220 110 50 24
Ціна, грн.
350 250 200 150 100

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 замовника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
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 — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С.Бандери, 12, кімн. 103.
Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: info@polynet.lviv.ua

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Концевича Дмитра Олексійовича;
студентський квиток № 09117580, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Стасік Ольги Дмитрівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Косовської Наталії Петрівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Горак Олени Андріївни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Крохмальної Христини Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Гримак Ірини Олегівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Дідуся Юрія Михайловича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Фаль Юлії Петрівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Гурської Ірини Степанівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Яременка Михайла Анатолійовича;
студентський квиток № 08929983, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Бредун Наталії Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Лісогор Анастасії Андріївни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Видойник Марії Русланівни;
студентський квиток № 08402337, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Савки Володимира Ярославовича;

студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Ткачишин Терези Русланівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Косік Олени Іванівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Паньків Іванни Іванівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Стецьків Олени Олегівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Голубовського Олега Богдановича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Бучіяна Назара Степановича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Мільвера Наули;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Дичко Ірини Андріївни;
студентський квиток № 8930331, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Градюк Христини Петрівни;
студентський квиток № 09181219, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Сковороди Вікторії Юріївни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Щабель Уляни Олегівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Ярещенко Лідії Борисівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Бондач Марії Дмитрівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Губаль Вікторії Федорівни;

інформуємо

Доступ до
електронних
ресурсів
До 26 червня 2015 року читачам бібліотеки надається
доступ до ресурсів електронної бібліотеки друкованої періодики PressPoint
на такі видання: „Вісник
господарського судочинства“, „Власть денег“, „Довідник кадровика“, „Економіка України“, „Журналіст
України“, „Заработная плата“, „Здоров’я і довголіття“,
„Мандрівець“, „Менеджер
по персоналу“, „Міжнародний туризм“, „Наука
и техника“, „Наука та інновації“, „Пенсійний кур’єр“,
„Радиокомпоненты“, „Секретарь-референт“, „Сети
и телекоммуникации“, „Сучасна освіта“, „Українська
культура“.
Доступ до ресурсів
електронної бібліотеки
PressPoint можливий з будьякого комп’ютера мережі
університету за адресою:
http://presspoint.ua/.
З питаннями та пропозиціями щодо діючих та організації майбутніх тестових
доступів до електронних наукових ресурсів звертайтесь:
elresntb@lp.edu.ua; тел.:
(032) 258-24-55.
Оксана ЧЕРКЕС,
завідувач сектора
електронних ресурсів НТБ
Львівської політехніки

Колектив кафедри електропостачання промислових підприємств,
міст і сільського господарства Інституту енергетики та систем керування Львівської політехніки
з глибоким сумом сповіщає, що
після тривалої хвороби на 77 році
життя помер колишній викладач
кафедри
Борис Костянтинович
Хохулін
і висловлює щирі співчуття родині
і близьким покійного.

ч. 28 [2868]
2 — 8 жовтня 2014

Многая літа!

реклама та оголошення
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Многая літа!

16 серпня 2014
року виповнилося 90 років
колишньому доценту кафедри
іноземних мов
ІГСН Львівської
політехніки

Щиро вітаємо з днем народження проректора з економічних питань — головного бухгалтера

Анатолія Степановича
МОРОЗА.
Кружляє листя у танку осіннім,
дерева у вогні палкім горять,
в цей день зібрались Ваші друзі й рідні
із днем народження Вас щиро привітать.

Хай серце Ваше завжди щедрим буде
і широко відкрите для людей,
хай молодеча сила сповнить груди
й додасть наснаги і нових ідей.

Прийміть же і від нас найщиріші
побажання,
здоров’я й щастя в цей святковий день,
нехай прилине це вітання
до Вас на крилах весняних пісень.

Бажаєм Вам, щоб кожне
починання
було успішно втілене в життя,
нехай людська повага і визнання
крокують поруч з Вами в майбуття.

Бажаєм Вам, щоб доля дарувала
в осіннім сонці весняне тепло,
щоб Ваша молода душа співала,
а для печалі місця не було.

Любові Вам і злагоди в родині,
не знати горя, смутку і біди,
хай прибуває щедро Вам щоднини
із сонця й вітру, із роси й води.

Перший український театр
для дітей та юнацтва

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса

2 жовтня — „О восьмій вечора
на Ковчезі“. 12.00.
4 жовтня — „Лялька Реґґеді Енн“. 11.00.
5 жовтня — „Пеппі Довгапанчоха“. 15.00.
7 жовтня — „О восьмій вечора на
Ковчезі“. 11.30.
8 жовтня — „Русалонька“. 12.30.

2 жовтня — „Свиняча печінка“. 19.00.
4 жовтня — „Слава героям“. 19.00.
5 жовтня — „Амнезія, або Маленькі
подружні злочини“. 19.00.

Тамарі Олександрівні
ІВАНОВІЙ.
Колектив кафедри та її колишні
студенти щиро вітають з ювілеєм
свою колегу та наставника, яка
завжди любила своїх студентів,
була прикладом для молодших
колег, передавала їм свої знан
ня, майстерність та любов до німецької мови і культури.
Бажаємо Вам гарного нас
трою, доброго здоров’я, великого
людського щастя та благополуччя.

для львів’ян і гостей міста
Національний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
2 жовтня — „Севільський цирульник“
(опера). 18.00.
3 жовтня — „Лебедине озеро“ (балет). 18.00.
4 жовтня — „Набукко“ (опера). 18.00.
5 жовтня — „Наталка Полтавка“. 12.00,
„Корсар“ (балет). 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
2 жовтня — „Блазні мимоволі“. 18.00.
3 жовтня — „Останній гречкосій“. 18.00.
4 жовтня — „Назар Стодоля“. 18.00.
6 жовтня — „У.Б.Н.“. 18.00.
7 жовтня — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.
8 жовтня — „Криза“. 18.00.

Львівський драматичний
театр ім. Лесі Українки
4 жовтня — „Готель поміж двох світів“
(прем’єра). 19.00.
5 жовтня — „Вінні-Пух і всі-всі-всі“. 12.00,
„Блюз розбитих сердець“
(прем’єра). 19.00.
8 жовтня — „Моя дорога Памела, або
Як уколошкати стареньку“. 19.00.

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
Засновник і видавець — Національний університет
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року.
Періодичність — один раз на тиждень.
Сфера розповсюдження — загальнодержавна.
Ціна — 2,30 грн.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний.
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. № 140769.

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ
Заступник головного редактора —
Наталія Павлишин
Провідний випусковий редактор —
Ярослава ВЕЛИЧКО
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина Шутка
молоді, сім’ї та спорту — Наталія Павлишин
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО
Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН
Комп’ютерне складання — Дмитро Подолянчук

Редакція залишає за собою право літературного
редагування, скорочення текстів.
Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо
і не повертаємо.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів
публікацій.
За зміст і достовірність рекламних оголошень
відповідає рекламодавець.
При передруках посилання на „Аудиторію“
обов’язкове.
На першій сторінці світлина Анни ГЕРИЧ.

79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 229. Тел./факс (032) 258-26-08; e-mail: info@polynet.lviv.ua, http://www.audytoriya.lviv.ua

