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Зиновій Тіменик: 
У важкі хвилини  
мене підтримує  
Божа сила

„Дружня мандрівка“ 
запрошує студентів 
подорожувати  
разом

У Політехніці 
готуватимуть 
товарознавців- 
екологів

Аліна Яценко —  
переможниця Всеукраїнської  
студентської олімпіади 
з психології          c. 3
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Як і куди Ви подорожуєте?
Пальма першості у мандруванні 

належить молодим українцям. 
Найпопулярнішими серед на-
ших громадян є прикордонні 
Польща, Білорусь, Молдова, 
РФ (очевидно, після остан-
ніх подій цей напрям уже не 
у топі), а також трішки дальші 
Чехія, Туреччина, Болгарія. 
Останні дві, звичайно, ваблять 
передовсім морем. А в старій 
Європі українцям до вподоби 
Німеччина, Італія, Іспанія, Ав-
стрія, Франція. Якщо за кордон 
щороку їде приблизно 1,5 млн. 
українців, то назвати кількість 
тих, хто мандрує всередині на-
шої країни, складно. Але таких 
в рази більше, аніж „закордон-
них“ туристів. Водночас досить 
великий відсоток ніколи не 
був за кордоном, а дехто — за 
межами свого регіону, що лише 
укріплює упередження і сте-
реотипи щодо інших частин 
країни.

Все ж інтерес наших громадян до 
подорожей, зокрема внутріш-
ніх, упродовж останніх років 
зростає, зауважують фахівці. 
Інші особливості туризму по-
українськи: збільшення по-
пулярності подієвих поїздок 
(фестивалі, сіті-тури тощо) та 
кількості індивідуальних ман-
дрівників (за кордон з України 
самостійно їде приблизно 
кожен десятий, у світі — кожен 
третій турист).

Ще один тренд — бажання за-
ощадити під час подорожі. 
Є багато варіантів. Наприклад, 
проживання в хостелах або ж 
каучсерфінг, учасники якого 
безплатно діляться один з од-
ним місцем для ночівлі під час 
мандрівок. Зекономити дозво-
лить і попереднє бронювання 
туру, а вже на місці — прокат 
велосипеда або спеціальний 
проїзний квиток на різні види 
транспорту. Або ж такий му-
зейний суперквиток: скажімо, 
Paris Museum Pass, що дозволяє 
безплатно відвідати 60 музеїв 
Парижа, відчутно заощадить 
ваші гроші.

Продовження теми на с. 13

Анастасія Орлова, студентка другого курсу Інституту 
архітектури:

„Подорожую і пізнаю архітектуру“
Для нас, архітекторів, важлива архітектура. Ми від-
криваємо для себе щось нове під час мандрів. Я бувала 
в Австрії, Польщі, Чехії, Словаччині, Росії… Найбільше 
запам’яталась архітектура Чехії та Австрії.

Христина Жук, студентка першого курсу магістратури 
Інституту післядипломної освіти:

„Каучсерфінг, автостоп, спонтанність…“
Спочатку подорожувала Україною. Організувала проект 
„Твоя країна“ — поїздки в різні міста. У Європу й Америку 
подалася десь рік тому. Наразі найяскравіше враження — 
Аляска: неймовірна природа, індіанці — дуже цікаво! Те-
пер хотіла б в Азію або Африку. Інколи спонтанно виру-
шаю кудись: просто купую квиток і їду, решту вирішую на місці. У мандрах 
використовую каучсерфінг, автостоп, деколи лоукости. Каучсерфінг — чу-
довий варіант: сам обираєш, де, в кого зупинитися, маєш нагоду зсередини 
бачити, як живуть люди у тій чи іншій країні.

Андрій Яблонський, студент другого курсу Інституту
економіки та менеджменту:

„Обираю культурний туризм Європою “
Подорожую країнами Європи: був у Болгарії, Туреччи-
ні, Німеччині, Чехії, Польщі, Франції, ін. Навіть якщо 
відпочинок на морі, все одно намагаюсь дізнатися щось 
нове про країну, перейняти якийсь досвід. Користуюсь 
послугами турагенцій, ціную комфорт. Я не фанат подо-

рожей Україною: в нас, можливо, є дуже красиві місця, але вони непід-
готовлені для відвідин, не дуже запам’ятовуються. Нам у цьому плані є до 
чого прагнути.

Тарас Михайлів, студент третього курсу Інституту 
екології, природоохоронної діяльності та туризму 
ім. В. Чорновола:

„Цікавить Україна, східний напрям“
Найчастіше подорожую з друзями в рамках туристич-
ного проекту Friends’ Travel. Найкраще для мене — по-
тягом. Недавно також спробував автостоп: це цікаво, 
можна познайомитися з новими людьми, особливо якщо 

далеко їдеш однією машиною. Запам’яталось, як на Вінниччині нашу 
вантажівку зупинило весілля, всіх пригощали і вимагали дати якісь суве-
ніри молодятам (це така традиція). Я вже побував на Говерлі, в Меджи-
божі, кілька разів в Ужгороді, Чернівцях… У нас багато цікавих місць. 
Україна для мене цікавіша, ніж закордон. Тепер орієнтуюсь більше на 
схід: планую Одесу, Київ, мрію про Запоріжжя; хотів би на Хортицю, 
в Сорочинці.

Міркувала й опитувала Ірина ШУТКА
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знай наших!

Найкращий знавець психології 
в Україні — з Політехніки
Перше місце в ІІ етапі Всеукраїнської студент-

ської олімпіади з психології здобула третьо-
курсниця спеціальності „Соціальна робота“ Інсти-
туту гуманітарних та соціальних наук Львівської 
політехніки Аліна Яценко.

У конкурсній зустрічі 
студентів-психологів, 
яка відбулася 26 вересня 
на базі Інституту пси-
хології Південноукра-
їнського національного 
педагогічного універси-
тету ім. К. Ушинського 
в Одесі, взяли участь по-
над 30 учасників із різ-
них українських вишів, 
для яких психологія не 

є фаховою спеціальніс-
тю. Все український етап 
олімпіади мав відбутися 
ще в травні минулого на-
вчального року, але через 
трагічні події в Одесі його 
перенесли на пізніше.

— 10 вересня надійшло 
запрошення на кафед-
ру психології, педагогіки 
і соціального управління 
Інституту права та психо-

логії, на базі якої відбував-
ся перший етап олімпіади. 
В ньому брали участь сту-
денти-соціологи, журна-
лісти та будівельники. З пе-
реможницею І туру, Аліною 
Яценко, ми почали готува-
тися до всеукраїнського 
етапу ще в травні. Ще кіль-
ка книг дівчина прочитала 
за літо, і безпосередньо 
перед подорожжю в Одесу 
було ще два тижні наполе-
гливої праці, — розповідає 
старший викладач кафедри 
ППСУ Ольга Швед, яка ке-
рувала підготовкою май-
бутньої переможниці.

Нові знання були аж 
ніяк не зайві, бо, за сло-
вами Аліни, олімпіадні 
змагання виявилися дуже 
складні.

— Завдання ділилися 
на дві частини: 30 тесто-
вих теоретичних запи-
тань і кілька практичних 
завдань. Тематика була 
доволі широка — від 
психофізіології до спе-
цифічних фахових пи-
тань, якими займаються 
спеціалісти. Я психоло-
гією цікавлюся давно. 

із головної зали

Про справи поточні
На вересневому засіданні Вче-

ної ради розглянуто два важ-
ливі питання: про виконання 
у 2014 році плану прийому сту-
дентів на навчання за освітньо-
професійними програмами під-
готовки молодшого спеціаліста, 
бакалавра, спеціаліста і магістра 
та про готовність матеріально-
технічної бази університету до 
нового навчального року.

Нагороди — найкращим
За доброю традицією розпочали 
з приємного: вручення нагород та 
дипломів. Ректор Юрій Бобало при-
вітав і вручив керівникові Ресурсного 
центру освітніх інформаційних тех-
нологій для осіб із особливими по-
требами університету Оксані Потим-
ко Почесний диплом V національної 
виставки „Інноватика в сучасному 
світі“ за розробку і презентацію ін-
новаційних освітніх проектів. По-
чесну грамоту ЛОДА з нагоди Дня 
науки отримав завідувач лаборато-
рії кафедри фотограмметрії та гео-
інформатики Тарас Ільків. Дипломи 
і медалі за друге і третє місця у III 
турі міжнародних змагань із пере-

гонів автономних роботів Roborace, 
що відбувся весною в Одеському 
національному технічному універ-
ситеті, отримали відповідно коман-
ди Fotonika-2 (Ігор Кусий, Дмитро 
Концевич, Богдан Сіромський) та 
Fotonika-1 (Василь Шиндер, Тарас 
Грабарський, Максим Грицишин). 
Переможець Всеукраїнського кон-
курсу студентських наукових робіт із 
напряму „Легка промисловість“ магі-
странт ІНЕМ Зоряна Дутко з рук рек-
тора отримала диплом III ступеня. 

Групі викладачів вручено дипломи 
про надання вчених звань.

Виконано  
у повному обсязі
Відповідальний секретар Приймаль-
ної комісії Олег Давидчак коротко 
поінформував членів ради про пере-
біг вступної кампанії 2014 року. Він 
зокрема підкреслив, що на першому 

Закінчення на 5 с. m
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коротко
Від 1 жовтня 2014 року у залізнич-

них касах дані студентського 
квитка перевірятимуть у Єди-
ній державній електронній 
базі з питань освіти. Знижка на 
проїзд залізничним транспор-
том надаватиметься лише тим 
студентам вишів та учням проф-
техзакладів, дані яких занесені 
до ЄДЕБО. Власники студентських 
можуть скористатися сервісом 
„Перевірка студентського/учнів-
ського квитка за даними ЄДЕБО“. 
Якщо даних немає, студентові 
слід звернутися до адміністрації 
свого навчального закладу.

Університети на тимчасово оку-
пованих бойовиками територіях 
України не працюватимуть, їх 
перенесуть. Про це заявив міністр 
Сергій Квіт. Він повідомив, що 
Донецький національний універ-
ситет буде переведений у Вінницю. 
В інше місто переведуть Донецький 
технічний університет. Водночас 
декани фізичного і математичного 
факультетів ДонНУ не повідомля-
ють студентам про переведення 
вишу до Вінниці. Декан фізичного 
факультету А. Каргін пояснив це 
тим, що фахівці не зможуть про-
водити лабораторні заняття.

Від 3 жовтня МОН вводить додат-
ковий телефон „гарячої лінії“. 
Через обмежений доступ або 
часткову відсутність інтернету та 
телефонного зв’язку у Донецькій 
і Луганській областях для студен-
тів цих областей діятиме „гарячий“ 
мобільний номер (096) 444-30-86.

За матеріалами інформагенцій

новітні технології

До Політехніки „прийшла“ 
ще одна ІТ-компанія
Лекцію на тему „Інтернет речей: ідеї, платформи, тренди“ в перший 

день жовтня прочитав для політехніків старший віце-президент 
відомої у всьому світі аутсорсингової компанії DataArt Артьом Астафу-
ров. Під кінець розмови про ІТ-майбутнє людства проректор Дмитро 
Федасюк спільно з керівником львівського центру розробок DataArt 
Валерієм Волковим анонсували відкриття загальноуніверситетської 
лабораторії, основою якої стане обладнання, що його надасть компанія.

Інтернет речей (Internet of Things) — 
це концепція обчислювальних мереж 
реальних об’єктів („речей“), у які вбу-
довано новітні технології, а відтак че-
рез інтернет вони можуть взаємодіяти 
між собою чи з навколишнім середови-
щем. Стрімкий розвиток таких мереж, 
на думку фахівців, внесе революційні 
зміни в економічні та соціальні про-
цеси, великою мірою знівелювавши 
необхідність втручання у них людини.

Наразі на шляху до вільного об-
міну інформацією між, скажімо, ва-
шим холодильником та мобільним 
телефоном стоїть чимало технічних 
перешкод (різні платформи, прото-
коли тощо), які не унеможливлюють 
контакт, але заважають встановити 
його швидко. З 2012 року DataArt під 
керівництвом Артьома Астафуро-
ва працює над проектом відкритої 
платформи, яка, використовуючи ме-
режеві й хмарні технології, дає мож-
ливість легше і швидше з’єднувати 
пристрої для обміну інформацією 
між ними. Її назва DeviceHive. З влас-
ного досвіду лектор навів кілька 
прикладів успішного практичного 

застосування „міжречевої“ комуніка-
ції. Зокрема, йшлося про ІТ-проект, 
який дозволяє запобігти переванта-
женню міської електричної системи 
в Нью-Йорку, де розташована штаб-
квартира DataArt.

Практично опановувати хмарні 
вбудовані технології віддаленого ке-
рування об’єктами та їх моніторингу, 
створювати власні системи об’єднаних 
„речей“ студенти зможуть у новій ла-
бораторії DeviceHive, яку DataArt обі-
цяє обладнати в Політехніці вже через 
кілька місяців. На такі кроки компанія 
йде для того, щоб виші могли вихову-
вати спеціалістів, готових до роботи 
в реальних компаніях. А також, вра-
ховуючи специфіку DeviceHive, щоб 
міські проекти, які стосуються мережі 
світлофорів, болардів чи освітлення, 
виконували львів’яни і львівські ком-
панії, а не закордонні фірми.

Для студентів ІТ-спеціальностей 
львівський центр розробок DataArt 
регулярно проводитиме безкоштовні 
хакатони, зустрічі з фахівцями, тре-
нінги та стажування.

Анна ГЕРИЧ

матура

В Академічній гімназії — декада спортовця
Щоосені у Львівській акаде-

мічній гімназії проходить 
декада спортовця, присвячена 
дню народження голови укра-
їнського гімнастичного това-
риства „Сокіл“, організатора 
першого українського „Спор-
тового кружка гри ніжної пил-
ки“ (копаного м’яча, футболу) 
у Львові, члена Бойової управи 
Українських Січових Стрільців 
(УСС) Івана Боберського.

Таку традицію започаткувала у дев’я-
ностих роках минулого століття вчи-

тель фізкультури Оксана Жук, адже 
свого часу професор викладав у цій 
гімназії німецьку мову та класичну 
філологію. Цього разу на урочис-
те відкриття декади спортовця, яке 
відбулося 1 жовтня, до гімназис-
тів завітали заступник начальника 
Управління молоді та спорту ЛОДА 
Оксана Вацеба, перший віце-прези-
дент Федерації волейболу України 
Олександр Бібер, депутат Верховної 
Ради України Андрій Парубій. Гості 
розповіли гімназистам про величну 
постать „батька українського спор-
ту“, закликали їх продовжувати 

давні українські спортивні тради-
ції, відповіли на запитання учнів. 
Упродовж декади молодші гімназис-
ти в урочистій обстановці займати-
муться руханковими іграми та заба-
вами. Старшокласники поглиблено 
вивчатимуть історію олімпійського 
спорту, ідеали та філософію олім-
пізму, братимуть участь у різно-
манітних спортивних вікторинах. 
Найактивніші, зазвичай, отримують 
солодкі призи, які готують для них 
гімназійні кухарі.

Катерина ГРЕЧИН
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курсі на денній формі навчання за 
освітньо-професійними програмами 
підготовки бакалавра на місцях дер-
жавного замовлення навчатиметься 
2220 вступників, на заочній — 92. За 
кошти фізичних та юридичних осіб 
на бакалаврат зараховано 2369 осіб 
(1723 особи на денну і 646 на заочну 
та екстернатну форми навчання). 
Якщо минулого року молодші спе-
ціалісти становили 9 відсотків від за-
гального числа зарахованих на денну 
форму навчання на бакалаврат, то 
цього року це уже 17 відсотків.

Як зазначив Олег Давидчак, на 
першому курсі навчання на місцях 
державного замовлення цього року 
у нас навчається 1153 спеціалісти 
і 1178 магістрів, за кошти фізичних 
і юридичних осіб — 2218 осіб. Зага-
лом цього року до Львівської політех-
ніки та коледжів за всіма програмами 
та формами навчання зараховано 
12 700 осіб (49 відсотків — на держав-
ний бюджет і 51 відсоток — за кошти 
фізичних та юридичних осіб). Допо-
відач відзначив, що серед зарахованих 
спеціалістів та магістрів — 16 відсот-
ків випускників інших вишів або ви-
пускники Політехніки попередніх ро-
ків. 19 відсотків всіх випускників бака-

лаврату університету з різних причин 
не продовжили в нас навчання.

Готуймося  
до холодного зимування
Хоча нині нас ще зігріває тепле со-
нечко, холодна зима — не за горами. 
Проректор із навчально-виробни-
чої роботи Володимир Крайовський, 
доповідаючи про готовність мате-
ріально-технічної бази до нового 
навчального року, наголосив на 
тому, що вона потребує модерніза-
ції та відповідного обслуговування. 
Незважаючи на те, що „цей рік був 
найгіршим в економічному плані 
за останні 7 років“, університето-
ві вдалося виконати „певний обсяг 
робіт із ремонту аудиторно-лабора-
торного фонду, санвузлів, місць за-
гального користування“, проте ба-
гато їх ще не завершено. За стабіль-
них економічних умов і відповідних 
темпів роботи ці незручності можна 
швидко усунути. Однак значно сер-
йозніших коштів вимагають будівлі, 
які потребують повного капіталь-
ного ремонту й, очевидно, великих 
капіталовкладень. Серйозного ре-
формування потребують ПКО „По-
літехніка“ і Технопарк. Необхідно 
також якнайшвидше завершити ро-

боту зі створення електронної бази 
даних щодо обліку аудиторного, ла-
бораторного фондів, обладнання, 
житлового і нежитлового фондів та 
об’єктів соціального призначення 
університету. Система ведення гос-
подарської діяльності, за словами 
доповідача, „теж потребує негайно-
го вдосконалення“.

Володимир Крайовський говорив 
про енергоощадні заходи, адже ни-
нішня зима обіцяє бути холодною. 
Щоб політехніки змогли її пережи-
ти, буде вжито відповідних заходів 
для забезпечення життєдіяльності 
університету в осінньо-зимовий 
період із врахуванням зменшен-
ня обсягів подачі газу та відклю-
чення електроенергії. Доповідач 
відзначив, що в непростих еконо-
мічних умовах „вдалося на 100 � 
підготувати наше котельне госпо-
дарство до опалювального сезону“, 
а у 2015 році розпочнеться „реаліза-
ція проекту з теплотехнічної санації 
навчальних корпусів та гуртожитків 
університету шляхом впровадження 
комплексу енергоощадних заходів“, 
який фінансує Європейський інвес-
тиційний банк. Проект буде завер-
шено у 2017 році.

Катерина ГРЕЧИН

конкурс

Дякую вам, ієрогліфи!
В Національному лінгвістичному університеті у Києві 27 вересня 

проходив Всеукраїнський конкурс промов японською мовою, 
в якому взяла участь студентка першого курсу ОКР спеціаліст кафедри 
прикладної лінгвістики ІКНІ Львівської політехніки Оксана Земко.

Її супроводжувала викладач япон-
ської мови кафедри іноземних мов 
ІГСН Надія Гораль. Це була перша 
поїздка студентки, де вона здобула 
не лише позитивні навики виголо-
шування промов, а й поспілкувалася 
з носіями японської мови.

— Я переповнена незабутніми 
враженнями і бажанням вивчати 
японську мову досконаліше, — каже 
дівчина. — Дуже сподобалася ат-
мосфера, яка панувала на конкурсі. 
І хоч я не здобула призового місця 
(мене збила з пантелику жовта карт-
ка, якою японці попереджають про 

закінчення промови, що має трива-
ти рівно п’ять хвилин), та це було 
варте того, щоб побувати на цьому 
конкурсі. Приємно, що після його 
завершення саме до мене підійшов 
посол Японії в Україні Саката Тоі-
чі разом із дружиною й похвалив за 
цікаву й змістовну доповідь „Дякую, 
вам, ієрогліфи!“. Я дуже вдячна своє-
му викладачеві Мирону Семеновичу 
Федоришину, який захопив нас ви-
вченням ієрогліфів, що й стало ви-
значальним при виборі теми промо-
ви. Оскільки мені дуже подобається 
японська мова, життя японців і їхня 

культура, то намагатимусь поїхати 
на подібний конкурс влітку до Мол-
дови, а потім знову до Києва, адже 
планую побувати в Японії, розвину-
ти там свої навики, поживши трохи 
в японському суспільстві.

Катерина ГРЕЧИН

m Закінчення. Початок на 3 с.

із головної зали

Про справи поточні
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досвід

Практика на найсучаснішому виробництві
Четверо студентів Львівської 

політехніки впродовж шес-
ти тижнів проходили перед-
дипломну практику на ужго-
родському заводі Jabil Circuit 
Ukraine Limited — українському 
підприємстві американської 
корпорації Jabil Circuit, яка 
спеціалізується на виробництві 
продукції споживчої електро-
ніки. Повернулись із новими 
знан нями та гарними вражен-
нями, якими охоче діляться.

Від 4 серпня по 12 вересня позмінно 
по три тижні у відділах інформацій-
них технологій (ІТ) та тестування 
(ТЕ) закарпатського виробництва 

Jabil Circuit Ukraine Limited прак-
тикувалися студенти другого курсу 
ОКР спеціаліст Олег Макаревич, 
Юрій Кривак, Дмитро Киричук та 
магістр Андрій Зеліско. Всі вони 
навчаються на кафедрі автоматизо-
ваних систем управління Інституту 
комп’ютерних наук та інформацій-
них технологій.

— 2012-го року ми побували на 
екскурсії в Jabil. Коли керівник моєї 
дипломної роботи Богдан Демида 
повідомив про можливість потрапи-
ти туди на практику, я не вагався, — 
розповідає Андрій Зеліско.

За час перебування на підприєм-
стві студенти мали докладні екскур-
сії заводом, побачили різні виробничі 

лінії, де виготовляють електрон-
ні модулі (плати) для найбільших 
технологічних компаній світу (LG, 
Hewlett-Packard, Samsung). Також 
політехніки ознайомилися з новітнім 
обладнанням, яке використовує ком-
панія, спробували себе у тестуванні 
готової продукції, взяли участь у ко-
мандному обговоренні певних про-
ектів, пошуку оптимальних рішень.

Андрій відзначає, що важливим 
для Jabil є чітке дотримання техніки 
безпеки на виробництві. Підприєм-
ство забезпечило практикантів про-
живанням та харчуванням, а для менш 
проблемного пересування по відділах 
їм видали тимчасові перепустки.

— Ми відчули себе працівниками 
великого заводу, що є найбільшим 
виробником споживчої електроніки 
в Європі. За час практики я здобув 
цінний досвід. Теорію можна вивчити 
у виші, але вміння отримати тільки на 
виробництві. У своїй дипломній ро-
боті, яка стосується автоматизованих 
систем обліку електроенергії, зможу 
докладно описати будову й харак-
теристики внутрішніх компонентів 
(плат, які вбудовані в усі лічильники 
та контролери). Як колишні практи-
канти ми можемо претендувати на 
бонуси при працевлаштуванні в Jabil. 
Звісно, нам довелося б ще проходи-
ти попередні стажування, але наші 
дані і тести, які ми успішно склали 
наприкінці практики, в працедавця 
вже є, — зазначає хлопець.

Анна ГЕРИЧ

У межах навчальної про-
грами в Політехніці охо-
че прослухала курси зі 
загальної та соціальної 
психології, психології 
управління та психології 
управління поведінкою 
людини. Розумію, що мій 
фах передбачає постійні 

контакти з людьми, тому 
з охотою додатково чи-
таю різну літературу на 
психологічні теми. Я вва-
жаю, що цю перемогу 
здобула завдяки тому, що 
справді маю знання висо-
кого рівня. Велике зна-
чення має те, що в мене 
з самого початку пові-
рили і Ольга Петрівна, 

і батьки, і кохана люди-
на. Завдяки цій олімпіаді 
я зрозуміла, яке велике 
значення має моя праця. 
Звичайно, треба вірити 
в себе, але якщо я готова, 
то дійсно зможу все, — 
переконана дівчина.

Студентка готується 
і до участі в СНТК, а на 
майбутнє мріє про кар’єру 

науковця-психолога та ви-
кладача Політехніки.

Анна ГЕРИЧ

m Закінчення. Початок на 3 с.

знай наших!

Найкращий знавець психології  
в Україні — з Політехніки
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нова спеціальність

У Львівській політехніці вчитимуться 
на товарознавців-екологів
У липні в Інституті екології, 

природоохоронної діяль-
ності та туризму ім. В. Чорно-
вола ліцензували новий напрям 
„Товарознавство і торговельне 
підприємництво“. Яка особли-
вість підготовки товарознавців 
у Політехніці? Про це розпо-
відає завідувач кафедри еколо-
гічної політики та менеджменту 
природоохоронної діяльнос-
ті, доктор економічних наук 
Святослав Князь.

Зосереджуючись 
на вузькій спеціалізації
Усе почалося з бажання готувати на 
кафедрі бакалаврів, а не лише ма-
гістрів, як це є дотепер. Провівши 
ґрунтовне дослідження ринку освіт-
ніх послуг, викладачі дійшли висно-
вку, що жоден навчальний заклад, 
зокрема Західного регіону України, 
не навчає на товарознавців еколо-
гічного спрямування. Однак таких 
фахівців готують у Польщі, Німеч-
чині, Японії, США та інших країнах. 
Отож, на підставі цього висновку 
виникла ідея розвинути у Політех-
ніці товарознавство.

У нашій країні товарознавців го-
тують традиційно за двома напря-
мами — продовольчі і непродоволь-
чі товари. У Львові здобути такий 
фах можна в Комерційній академії 
й Академії друкарства. Якщо гово-
рити про закордонний досвід на-
вчання, то там зосереджуються на 
вузькій спеціалізації. Наприклад, 
у сусідній Польщі окремо навчають-
ся на товарознавців з екологічної 
експертизи, окремо — з косметики, 
медичних засобів, фармацевтичної 
продукції, меблів, тобто за групами 
товарів. Щоправда, два роки тому 
у Харківській політехніці почали 
готувати товарознавців для ма-
шинобудівної промисловості. На 
думку Святослава Князя, конкрет-
на спеціалізація — це правильніше 
і перспективніше, ніж широка, адже 
цілком різні знання потрібні, щоб 
досліджувати, наприклад, харчову, 
косметичну чи хімічну продукції. 
Тому вузькоспеціалізовані фахівці 
швидше реалізовуються на ринку 

праці, адже мають відповідні зна-
ння певного спрямування.

Під час підготовки до навчання 
товарознавців в ІЕПТ працювала 
міністерська комісія. Виявилося, 
що Політехніка має відповідну ла-
бораторну базу, здебільшого в Ін-
ституті хімії та хімічних технологій. 
Це дуже важливо, адже жоден виш 
в Україні не готує фахівців з еколо-
гічного аналізу хімічної продукції. 
Є відповідні лабораторії і на кафе-
драх фізики, механіки, матеріалоз-
навства. А в ІЕПТ планують ство-
рити міжкафедральну науково-до-
слідну лабораторію екологічної 
експертизи і сенсорного аналізу.

В очікуванні вступників
Хоча в ІЕПТ отримали ліцензію, 
однак 1 вересня залишилися без 
першокурсників. Річ у тім, що до-
кумент надійшов 18 липня, у сам 
розпал вступної кампанії. У той час 
усі абітурієнти практично вже ви-
значилися, куди подавати докумен-
ти. Та й, очевидно, спрацювало те, 
що на 25 місць ліцензованого обсягу 
не було жодного бюджетного.

— Сподіваємося, що наступного 
навчального року товарознавством 
у Політехніці зацікавляться вступ-
ники. Та й, відповідно до нового за-
кону „Про вищу освіту“, очікуємо 
на держзамовлення, — наголошує 
Святослав Володимирович.

На думку завідувача кафедри, 
бути товарознавцем — перспек-
тивно, адже ці фахівці проводять 
технічну експертизу й організову-

ють торгівлю. До слова, технічна 
експертиза товару необхідна на всіх 
етапах технологічного процесу ви-
робництва і реалізації продукції, 
тобто працівник відстежує якість не 
лише самої продукції, а й сировини, 
матеріалів, напівфабрикатів. Отож, 
з одного боку, він захищає інтереси 
виробника, а з іншого — споживача.

Забігаючи наперед, виникає ціл-
ком актуальне, як на сьогодні, запи-
тання про те, де зможуть працювати 
товарознавці-екологи. Завідувач 
кафедри запевняє, що, набувши від-
повідного професійного рівня, вони 
гарантовано знайдуть себе на підпри-
ємствах, де виробляють і торгують 
хімічною, фармацевтичною, буді-
вельною, меблевою, харчовою про-
дукцією. Товарознавці потрібні і там, 
де надають готельно-ресторанні по-
слуги. Також вони важливі в органі-
заціях, які контролюють дотримання 
захисту прав споживачів, виконання 
екологічних стандартів при виробни-
цтві готової продукції тощо.

— Ми заручилися листами під-
тримки підприємств, які одно-
значно схиляються до необхідності 
таких фахівців, — каже Святослав 
Володимирович, — адже на сьогод-
ні їм важко обійтися без екологічної 
оцінки якості будівельних матеріалів 
чи порошків. Навіть фінансові орга-
нізації чи страхові компанії потребу-
ють працівника, який зможе оцінити 
якість, наприклад, заставного майна.

Впровадження нового напряму 
стало причиною зміни назви кафед-
ри. Отож, незабаром це буде кафе-
дра товарознавства та екологічної 
експертизи.

Попри те, що в Політехніці ще не 
почали навчати на товарознавців-
екологів, польські колеги виявили 
зацікавлення у науково-дослідній 
співпраці. Зокрема, йдеться про Кра-
ківський економічний університет, 
Головну торговельну школу у Вар-
шаві, Познанський економічний 
університет, Краківський універси-
тет сільського господарства, Вроц-
лавський природничий університет, 
а також Вищу школу косметології та 
догляду за здоров’ям у Варшаві.

Ірина МАРТИН
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Досліджуємо життя в мініатюрі
Ми в Інституті біології клітини НАН України — 

єдиній академічній науковій установі Західної 
України, де проводять фундаментальні та прикладні 
дослідження в галузі молекулярної і клітинної біо-
логії та біотехнології. Завдяки клітині — „цеглин-
ці“ кожного живого організму — тут намагаються 
глибше пізнати закономірності життя. Працівники 
Інституту (більшість, до речі, молоді вчені) захопли-
во розповідають про проблеми, над якими працюють

Від мікроба 
до людини
— Наші дослідження 
умовно можна розділити 
на два напрями — молеку-
лярна мікробіологія і моле-
кулярна онкологія. На мо-
леклярному рівні прагнемо 
вивчити, як працюють мі-
кробна і ракова клітини, — 
розповідає директор ІБК, 
професор, академік НАН 
України Андрій Сибірний.

Професор Сибірний 
очолює найбільший відділ 
Інституту (їх є чотири) — 
молекулярної генетики 
і біотехнології. В осно-
вному вчений працює 
з дріжджами:

— Дріжджі — це одно-
клітинні гриби. З одного 
боку, дріжджова кліти-
на — це спеціалізований 
організм, що виник, вва-
жається, сотні мільйонів 
років тому, з іншого — 
попри спеціалізацію, це 
модель людської клітини, 
яка, власне, нас найбільше 
й цікавить. Можна дати ба-
гато визначень життя, але 
це зокрема й рівновага між 
синтезом і деградацією, 
утворенням і розщеплен-
ням. Як клітина утворює 
білки, інші макромолеку-
ли, добре відомо, але як 
ідентифікує зіпсовані біл-
ки, органели, як забезпечує 
рециклізацію, тобто дегра-
дацію цього матеріалу, — 
це питання! Порушення 
процесів розпізнавання 
і деградації зіпсованих біл-
ків є причиною синдромів 
Альцгеймера, Паркінсона, 
ін. До речі, цьогорічними 

претендентами на Нобе-
лівську премію були вчені, 
які займаються процесами 
деградації білків.

За міжнародними 
стандартами
Інституту пішов 15 рік, 
та він створений на базі 
відділення Інституту біо-
хімії ім. О. В. Палладіна 
АН, що функціонувало ще 
з 1969 року. В ІБК діє спе-
ціалізована Вчена рада із 
захисту докторських дис-
ертацій за двома спеціаль-
ностями: „цитологія, клі-
тинна біологія, гістологія“ 
та „мікробіологія“. Такі 
ради є хіба ще в Києві. Крім 
бюджетного фінансування, 
інститут залучає грантові 
кошти. Зараз, наприклад, 
реалізовують транскор-
донний польсько-україн-
ський проект із моніторин-
гу та детоксикації шкідли-
вих речовин у просторі 
між Львовом і Жешувом. 
А от науковці відділу, яким 
керує член-кореспондент 
НАНУ, професор Ростис-
лав Стойка, давно співпра-
цюють і з Політехніками, 
зокрема хіміками.

Інститут орієнтований 
на світові стандарти. Якщо 
публікація, то у виданнях 
з імпакт-фактором; якщо 
співпраця — то з провід-
ними установами; тема-
тика досліджень — най-
актуальніша, спрямована 
на пошук нових джерел 
енергії, боротьбу з раком, 
гепатитом В тощо. Так, на 
основі досліджень учених 
ІБК відкриті й описані 3 із 

36 генів, продукти яких 
беруть участь у процесі де-
градації зіпсованих білків; 
створено штам дріжджів, 
що „видобуває“ з глюкози 
більше біоетанолу, який, 
зокрема, використовують 
як біопаливо. Це досяг-
нення львів’ян запатенто-
вано у США, там пробують 
впровадити новацію. У на-
прямі біотехнологій на-
уковці працюють над під-
вищенням ефективності 
алкогольної ферментації 
ксилози до етанолу; ство-
ренням із допомогою бак-
терій продуцента біовод-
ню; перетворенням лігно-
целюлозних відходів (сухої 
рослинної біомаси) для 
одержання біопалива. Зо-
крема вдалося підвищити 
ефективність такого пере-
творення у 25 разів. Серед 
завдань — синтез вітаміну 
B2, суперактивного про-
дуцента глутатіону, який 
використовують у медици-
ні, косметології, харчовій 
галузі. Вже створили про-
дуценти протиракового 
препарату — аргініндезі-
мінази. Розробляють нові 
підходи до хіміотерапії де-
яких видів пухлин; діагнос-
тичні препарати тощо.

Більшість 
їде, найкращі 
повертаються
— Якщо ви публікуєтесь 
у міжнародних фахових ви-
даннях, а отримуєте в рази 
менше від закордонних ко-

лег, починаєте задумува-
тись. Зазвичай, після захис-
ту кандидатських, десь 90 � 
науковців виїжджає за кор-
дон — США, Швецію, Ве-
лику Британію, Німеччину. 
Ми, по суті, готуємо фахів-
ців для них. Але так склада-
ється через матеріальний, 
фінансовий чинники. За 
кордоном вчені можуть по-
ліпшити рівень англійської, 
навчитись краще писати 
проекти, опанувати нові 
методи досліджень, позна-
йомитися з лідерами своїх 
галузей. Та що цікаво: час-
то найкращі повертають-
ся. Ще одна проблема: все 
менше людей іде в біологію 
через неприбутковість цієї 
професії. Дедалі складніше 
знайти здібних, мотивова-
них студентів (в основно-
му приймаємо випускників 
біологічного факультету 
ЛНУ ім. І. Франка). Рівень 
студентів-біологів, за мо-
їми спостереженнями, 
знижується. Хоча схожі 
проблеми є й за кордоном, 
скажімо, у Польщі, де я дав-
но викладаю, — говорить 
керівник ІБК.

Попри тенденцію „від-
току мізків“ іноземний 
досвід є важливим: дозво-
ляє зрозуміти, як працює 
система науки на Заході, 
порівняти з Україною. Го-
лова Ради молодих учених 
ІБК Орест Гринів, який 
стажувався у Швеції, каже:

— Їхати треба, але важ-
ливо раніше чи пізніше 
повернутися з цим новим 
досвідом, знаннями і тут 
формувати свої наукові 
осередки, школи. Саме це 
„золоте покоління“ спро-
можне дати щось нашій дер-
жаві, яка, зрештою, вкладає 
в нас певні ресурси. Наука 
інтернаціональна, але має 
бути патріотична. В нас ба-
гато проблем, але дивлюсь 
у майбутнє оптимістично.

Ірина ШУТКА
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Наперекір долі
Зиновію Тіменику, доценту 

кафедри історії України та 
етнокомунікацій ІГСН, в житті 
випало багато випробувань, які 
й досі не втомлюється посила-
ти йому доля. Однак він усе це 
пережив, зумівши знайти своє 
місце в науковому світі.

По закінченні школи син священика, 
хоч і мріяв про вищу освіту, мусив 
починати свій шлях із робітничих 
професій, бо лише так можна було 
приховати своє походження і всту-
пити до омріяного вишу. І хоч посада 
вантажника допомогла йому стати 
студентом-вечірником філологічно-
го факультету Франкового універ-
ситету, однак не вберегла від пере-
слідувань. У 1972 році в університеті 
розпочалися арешти, відрахування 
патріотично налаштованої молоді, 
звільнення викладачів. Потрапив 
у немилість і Зиновій Тіменик, який 
тоді працював лаборантом на ка фед-
рі української літератури й водно-
час виконував обов’язки технічного 
секретаря вісника „Українське літе-
ратурознавство“: практично перед 
самим захистом довелося терміново 
змінювати тему дипломної роботи, 
сам захист не зірвався лише завдяки 
заступництву голови ДЕКу професо-
ра Інституту суспільних наук Михай-
ла Керницького. Отак уже у 23 роки 
його шлях у науку перекрили кадебіс-
ти, натомість почалося життя з по-
стійним пошуком роботи, пересліду-
ванням, приниженням, відчуженням 
колишніх друзів і знайомих.

— Зиновію Івановичу, що допомогло 
Вам тоді не скоритися?
— Мабуть, тут не останню роль зі-
грав особистий приклад моєї рідні 
по лінії матері і особливо батька: ба-
гато з них були в УПА зв’язковими, 
санітарами, вояками і сотниками. 
До Незалежності я дуже мало знав 
про них, бо вдома про це не говори-
ли, щоб не нашкодити дітям. Потім 
був вражений, скільки їх загину-
ло в боротьбі за волю України. Це 
якась містика, яка духовно переда-
ється через невидиму ауру. Часом 
чую внутрішній голос, який нага-
дує мені, як саме маю жити, аби не 
зганьбити пам’ять тих, хто воював, 
страждав, був у таборах і згинув за 

Україну. Коли мені особливо важко, 
відчуваю, як наді мною витає сила 
загиблих родичів, діє якась неви-
дима Божа сила. Дух предків мене 
підтримує…

— Як склалася Ваша доля у час Неза-
лежності?
— В роки переслідувань про викла-
дацьку роботу я навіть не міг мріяти. 
З посадою бібліотекаря Львівської 
міської бібліотеки мені посприяв 
покійний В’ячеслав Чорновіл. Ма-
буть, не випадково доля завела мене 
згодом у Музей історії релігії, де 
саме проходила релігієзнавча кон-
ференція. Я тоді активно долучився 
до дискусії, бо цікавився історією 
релігії, церкви. В перерві до мене пі-
дійшли кияни і запропонували писа-
ти статті. Так я почав співпрацювати 
з цим музеєм, публікував статті, час-
то виступав на різних конференці-
ях. У середині дев’яностих доцент 
Людмила Филипович запропонува-
ла мені вибрати тему і працювати 
над кандидатською дисертацією. 
Тож тільки у 44 роки взявся за на-
укову роботу, а в 49 років в Інституті 
філософії захистив дисертацію, чим 
дуже завдячую друзям, прихильни-
кам, а передусім дружині Олені.

— Як потрапили до Політехніки?
— Мене запросив світлої пам’яті 
Анатолій Фартушний, завідувач ка-
федри філософії. З ним ми були одно-
думцями. Спочатку працював стар-
шим викладачем, потім — доцентом.

— Коли  Україна  перебуває  у  стані 
неоголошеної війни, якою бачите свою 
роль як член університетської „Про-
світи“?
— Нині, коли ворог підступно на-
пав на Україну, було б добре, якби 
Міністерство освіти і науки зна-
йшло можливість проводити для 
студентів спецкурс із умовною на-
звою „Трагічні сторінки української 
історії“, куди б увійшли розповіді 
про Україну, починаючи від Андрія 
Боголюбського і до наших днів. 
Адже Росія вже вкрала у нас північ 
Чернігівщини, Курську, Воронезь-
ку, Білгородську області, Кубань, 
Крим, а нині прагне ще й Донецьку 
і Луганську області відібрати. Я чи-
тав би такі лекції з великою охотою, 

бо молодь конче має знати, якого су-
сіда маємо під боком.

— Кажуть, Ви — правдолюб, а таких 
не дуже люблять…
— Я не люблю фальші, нещирості. 
Серце болить, коли вороги України 
й досі не переможені. Коли страж-
даю за правдолюбство, то у глибині 
душі — радію. Мої страждання, на 
жаль, можуть тривати довго, а потім 
настає осіяння і я радий, що нікого 
підступно не зрадив, нікому пакос-
тей не зробив. Образи на кривдників 
також не тримаю.

— Які маєте наукові здобутки?
— Наукове товариство ім. Т. Шев-
ченка зацікавилося моїми публіка-
ціями й запропонувало написати 
книжку про Митрополита Іларіона 
(Івана Огієнка). В 1997 році вона ви-
йшла в серії „Визначні діячі НТШ“. 
Захопився його багатогранною 
творчістю, з якої сформувалася тема 
моєї кандидатської. Так світ побачи-
ли „Огієнкові афоризми і сентенції“. 
До речі, працюю над другим видан-
ням книжки, бо вже зібрав понад 
600 його нових афоризмів, які розпо-
рошені у різножанрових публікаціях 
Західної Європи і Латинської Амери-
ки. Днями у видавництві Львівської 
політехніки вийде моя монографія 
„Ідеї філософії релігії у контексті 
української духовної культури: 30-ті 
роки XIX ст. — 20-ті роки XX ст.“.

— Зиновію Івановичу, що побажали б 
студентам?
— Найперше — оптимізму. Щоб ні-
коли не розчаровувалися життям чи 
невдачами, гартували свій гуманіс-
тично-людський і національно-па-
тріотичний дух, завжди пам’ятали, 
що правда Божа вічна, і ворота пе-
кельні її не переможуть.

Катерина ГРЕЧИН
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авторський проект

Іван Огієнко. Повернення в Україну
Усі гості авторського про-

екту „Від книги — до мети“ 
мовознавця Ірини Фаріон ство-
рюють особливу атмосферу 
і відкривають нові грані життя 
українського соціуму. Та нещо-
давня зустріч із письменником 
та науковцем зі світовим ім’ям 
Миколою Тимошиком була чи 
не найяскравішою. Коли він 
говорив, здавалося, що вели-
чезна зала глядачів переставала 
дихати, щоб не пропустити 
жодного слова.

До Львова науковець приїхав, щоб 
презентувати серію своїх праць, 
присвячених життю та творчості 
великого українця з надзвичайно 
важкою та трагічною долею — ми-
трополита Івана Огієнка. Проект 
„Запізніле вороття“ розкриває всі 
грані діяльності митрополита Іла-
ріона, його колосальний внесок 
в історію української літератури, 
мистецтва, церковного руху, дру-
карства. Микола Тимошик перший, 
хто докладно дослідив науковий до-
робок Івана Огієнка не лише в укра-
їнських архівах, а й отримав доступ 
до понад сотні документальних за-
писів, які зберігаються у Вінніпезі 
(Канада). Із цим проектом учений 
об’їздив майже всю Україну, а також 
читав лекції у багатьох універси-
тетах за кордоном, зокрема в Ка-
наді та у США, звідки нещодавно 
повернувся.

Основою проекту є досі не дру-
ковані праці Огієнка, які були за-
боронені радянським режимом. На 
цей час у світ уже вийшло 17 томів, 
які входять до двох серій: „Руко-
писна спадщина“ та „Зарубіжні 
першодруки“. У них є книги про 
Шевченка, Мазепу, Хмельницько-
го, розвідки з історії друкарства, 
історії мови, релігієзнавства, мо-
вознавства. Загалом заплановано 
видати 30 томів.

Цей проект розкриває митро-
полита Іларіона, який відомий як 
засновник і перший ректор універ-
ситету в Кам’янці-Подільському, 
професор Варшавського універ-
ситету, видавець журналу „Рідна 
мова“, предстоятель УПЦ у Канаді 
та митрополит Вінніпегу, автор 
першого канонічного перекладу 

Святого Письма сучасною україн-
ською мовою.

Микола Тимошик розпочав пре-
зентацію із книги „Історія україн-
ського друкарства“, яка перевер-
нула життя і самого дослідника, бо 
відкривши для себе заборонене ім’я 
митрополита Іларіона, вчений змі-
нив свої пріоритети і відклав майже 
завершену дисертацію, щоб дослі-
джувати спадщину Івана Огієнка, 
яка згодом стала темою його док-
торської роботи.

— Іван Огієнко — це не лише 
науковець, а й політик. Він був 
міністром освіти в уряді УНР, мі-
ністром віросповідань і віровиз-
нань. І як міністр освіти він зробив 
найповажніше — перевів усі шко-
ли на викладання винятково укра-
їнською мовою, а також на рідну 
мову перевів усю документацію; як 
міністр віросповідань видав наказ 
обов’язково правити Службу Божу 
лише українською, — наголосила 
Ірина Фаріон. — Микола Тимошик 
на його важкій і самовідданій ро-
боті на благо української науки та 
церкви, яку не полишав, незважаю-
чи на поневіряння та складні жит-
тєві ситуації, повертає зі страшно-
го радянського минулого унікальну 
постать нашої культури — Івана 
Огієнка, без якого неможливо уя-
вити історію української літерату-
ри, української мови, друкарства, 

української церкви, українського 
мистецтва.

Традиційно гостя у Львівській 
політехніці привітав проректор 
Богдан Моркляник, зауваживши зо-
крема, що саме Іван Огієнко відкрив 
для нього по-іншому Тараса Шев-
ченка, не такого, яким зображала 
поета впродовж десятиліть радян-
ська влада.

Протягом двох годин науковець 
крок за кроком розкривав життєві 
ситуації. Учений також докладно 
аналізував праці митрополита, де-
монстрував світлини із сімейно-
го архіву. Наголосив і на тому, що 
величезний внесок у роботу Огієн-
ка і підтримку зробила його дру-
жина, яка була високоосвіченою, 
в оригіналі читала Шекспіра, знала 
напам’ять Шевченка: „це була на-
справді пані міністрова, яка могла 
говорити на рівні з міністрами, ди-
пломатами“.

Цікаво було довідатися, що Іван 
Огієнко працював над унікальним 
етимологічним словником, який 
цілковито розвіював радянську 
псевдотеорію, що українська мова 
походить лише з 14 ст. Цю титаніч-
ну працю вченого, як і багато інших 
доробків, знищили.

— Не раз запитував себе, чому 
Іван Огієнко, попри все, завжди 
перемагав? Думаю — це тому, що 
в його житті завжди було двоє — 
Бог і Україна, — наголосив Микола 
Тимошик. — Іван Огієнко говорив: 
„Мова — це душа народу, не буде 
мови — не буде держави“.

Наприкінці зустрічі Ірина Фарі-
он підсумувала: велич постаті Івана 
Огієнка, акцентуючи

— Нас нічого не вчить історія, 
натомість історія нас абсолютно 
справедливо карає. І що ширше 
і глибше ми приймемо цю кару, 
тим, можливо, швидше вийдемо на 
реально незалежний шлях Украї-
ни. Саме від таких особистостей, як 
І. Огієнко, М. Тимошик, залежить 
наше очищення і внутрішній ка-
тарсис. Усі разом ми приречені на 
одну єдину українську мову і єдину 
українську ідею — в інший спосіб 
будемо й надалі на тих страшних 
роздоріжжях.

Наталія ПАВЛИШИН

SS  Микола Тимошик — дослідник 
творчої спадщини Івана Огієнка
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наш календар
10 жовтня — День працівників стан-
дартизації та метрології.
14 жовтня — Покрова Пресвятої Бого-
родиці.

Пам’ятні дати
9.10.1655 — перемога військ Богдана 
Хмельницького над поляками під Го-
родком біля Львова.
9.10.1904 — народився Микола Бажан, 
український поет, академік.
9.10.1967 — помер Андре Моруа, фран-
цузький письменник, автор біогра-
фічних романів „Три Дюма“, „Лелія, 
або Життя Жорж Занд“.
10.10.1813 — народився Джузеппе Вер-
ді, італійський композитор.
10.10.1825 — помер Дмитро Бортнян-
ський, український композитор і ди-
риґент, автор опер „Креонт“. „Алкід“.
10.10.1861 — народився Фрітьоф Нан-
сен, норвезький мандрівник, океано-
граф, лауреат Нобелівської премії.
10.10.1889 — народився Михайло 
Драй-Хмара, український поет і літе-
ратурознавець.
10.10.1893 — помер Леонід Глібов, 
український письменник, байкар, ав-
тор пісні „Стоїть гора високая“.
11.10.1835 — на Поділлі загинув леген-
дарний Устим Кармелюк.
11.10.1889 — помер Джеймс Прескот 
Джоуль, англійський фізик, автор ві-
домих праць із електромагнетизму; 
відкрив закон, що характеризує те-
плову дію електричного струму.
12.10.1492 — іспанська експедиція 
Христофора Колумба відкрила Аме-
рику.
12.10.1624 — напад запорожців на Цар-
город.
12.10.1892 — народився Михайло Крав-
чук, відомий український математик.
12.10.1957 — від рук більшовицького 
агента загинув Лев Ребет, діяч ОУН.
13.10.1865 — помер Петро Гулак-Арте-
мовський, український поет, байкар.
14.10.1942 — створення Української 
Повстанської Армії (УПА).
15.10.1814 — народився Михайло Лер-
монтов, російський поет, автор ро-
мантичних поем „Мцирі“, „Демон“.
15.10.1854 — народився Оскар Вайлд, 
англійський письменник, автор рома-
ну „Портрет Доріана Грея“.
15.10.1895 — народився Володимир 
Ґжицький, український письменник.
15.10.1959 — у Мюнхені від рук агента 
КГБ загинув Провідник ОУН Степан 
Бандера.

до дня газети

„Чарівна Криниця“ 
приходить до читача
У рамках відзначення Дня 

газети „Аудиторія“ 16 жовтня 
у головному корпусі Львівської 
політехніки відбудеться пре-
зентація мемуарного видання 
„Чарівна Криниця“ та експо-
нуватиметься виставка різьби 
Осипа Величка (1922–2000 рр.).

„Чарівна Криниця“ — це видання 
про Українську учительську семі-
нарію, яка з ініціативи і за сприян-
ня видатного громадського діяча, 
українського вченого, професора 
Яґеллонського університету Во-
лодимира Кубійовича діяла в лем-
ківському місті-курорті Криниці 
у 1940–1944 рр. Автор задуму й упо-
рядник видання художник Осип Ве-
личко ще у 80-х роках минулого сто-
ліття зібрав унікальний матеріал про 
цей неповторний клаптик втраченої 
української землі, про тодішню сис-
тему освіти і виховання, про депор-
тацію лемків і про долі колишніх 
семінаристів та їхніх учителів. Але 
вчасно видати книжку Осип Величко 
не зміг — не знайшлося на це ні кош-

тів, ні добрих меценатів, ні сприт-
них організаторів. І лише сьогодні 
завдяки фінансовій підтримці Львів-
ської обласної організації Всеукра-
їнського товариства „Лемківщина“, 
Товариства „Просвіта“ Львівської 
політехніки і небайдужих людей 
з України й діаспори „Чарівна Кри-
ниця“ приходить до свого читача.

Гарним доповненням до презен-
тації стане також виставка різьби 
по дереву Осипа Величка, зібрана із 
приватних архівів родини і друзів. 
Деякі роботи автора можна буде 
придбати, а виручені кошти будуть 
передані на потреби Українського 
війська і лікування поранених.

Марія БУЦМАНЮК

фотофакт

Доброчинність
Днями доцент Мирон Федоришин від імені кафедри іноземних мов та автора 
Андрія Медведіва подарував 10 примірників Українсько-англійсько-япон-
ського розмовника Національній скаутській організації „Пласт“, члени якої 
наступного року візьмуть участь у Світовому з’їзді скаутів „Джемборі“, що 
проходитиме у Японії.
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коротко

Активісти Товариства „Молода 
Просвіта“ й Колегії і профко-
му студентів та аспірантів 
Львівської політехніки 8 жов-
тня упорядкували могили 
колишніх ректорів Львівської 
політехніки. Для молодих 
політехніків уже стало тради-
цією двічі на рік вшановувати 
пам’ять видатних науковців 
професорів Юліана Медвед-
ського, Юліана Захарієвича та 
Юрія Рудавського.

2–17 жовтня 1990 року на київ-
ській площі Жовтневої рево-
люції (Майдан Незалежності) 
проходила наймасовіша та 
найуспішніша студентська 
акція протесту за незалеж-
ність і проти комунізму — Ре-
волюція на граніті. Стрижнем 
протестних подій було сту-
дентське голодування. Голо-
вними вимогами молоді були: 
недопущення підписання 
нового союзного договору; пе-
ревибори Верховної Ради УРСР 
на багатопартійній основі не 
пізніше весни 1991 року; по-
вернення на територію УРСР 
українських солдатів, а також 
забезпечення проходження 
військової служби юнаків-
українців виключно на терито-
рії республіки; націоналізація 
майна Компартії України та 
ЛКСМУ; відставка голови Ради 
Міністрів УРСР Віталія Масола.

В Українському католицькому 
університеті діє фотовис-
тавка „Благодійність крізь 
призму об’єктива“. На ви-
ставці представлено кращі 
40 з 550 робіт, які надійшли 
з усіх куточків України на IV 
Всеукраїнський фотоконкурс 
„Благодійність крізь призму 
об’єктива“. Теми світлин — ро-
бота з дітьми, які народилися 
в колоніях суворого режиму; 
клоунотерапія з важкохвори-
ми дітьми; боротьба за права 
людей. Світлини зафіксували 
миті благодійності в освіті, 
культурі, охороні здоров’я, 
соціальному захисті, спорті. 
Фотографії показують, як во-
лонтерство змінює світ і якою 
бачать благодійність діти. 
Ця фотовиставка подорожує 
всією Україною.

За матеріалами інформагенцій

самоврядування

У студентських профбюро 
поповнення
Протягом двох тижнів команди 

колегій та профбюро інсти-
тутів Львівської політехніки 
зустрічалися з першокурсника-
ми, щоб ближче познайомитися, 
розповісти про діяльність органів 
студентського самоврядування 
та запросити всіх охочих долу-
чатися до роботи студентських 
профбюро.

Отож, як це відбувалося, на прикладі 
зустрічей в Інституті архітектури та 
Інституті комп’ютерних наук та ін-
формаційних технологій.

— Першочерговою метою було 
донесення інформації про нашу ро-
боту, важливо було також поспіл-
куватися із першокурсниками, дати 
зрозуміти їм, що ми рівні, та почути 
їхні думки, — розповів голова коле-
гії та профбюро ІАРХ Андрій Сітар-
ський. — Зустріч із першокурсника-
ми, яка відбувалася 25 вересня, при-
ємно вразила: студенти жартували, 
не були скуті, розповідали про різні 
свої досягнення, таланти. Такий діа-
лог сприяє дальшій співпраці та мож-
ливості показати, що студентське 
життя — не лише навчання, а значно 
цікавіше і ширше.

Активісти профбюро Інституту 
архітектури представили своїм мо-
лодшим колегам широкомасштабну 
презентацію-знайомство із усією ко-
мандою.

— Було приємно, що сорок блан-
ків заяв на вступ у наше профбюро, 
які ми підготували, виявилося зама-
ло. Очевидно, ми дещо недооцінили, 
наскільки молодь активна. Півсотні 
першокурсників виявили бажання 
працювати у студентському само-
врядуванні. Це свідчить про те, що 
їхнє студентське життя, інститут 
їм небайдужі, — наголосив голова 
профбюро ІАРХ. — Добре й те, що 
більшість першокурсників вже встиг-
ли побувати в різних громадських 
організаціях, тож їм зрозумілий 
принцип роботи. Щоправда, дехто 
мав стереотипну думку, що робота 
самоврядування — це суто культма-
сові заходи. Тож ми пояснили, що за-
ймаємося захистом їхніх прав, а вже 
вторинним завданням є організація 
їхнього дозвілля. Також наголоси-

ли, що не шукаємо людину під „по-
саду“, а „посаду“ під людину. Тому 
найголов ніше зараз — максимально 
задіяти „новачків“ і підтримати їхній 
запал до роботи.

Схожа зустріч проходила і в ІКНІ.
— У нас знайомство з першо-

курсниками відбувалося 30 верес-
ня. На зустріч прийшло близько ста 
студентів — це найбільша кількість 
зацікавлених осіб за всю історію на-
шого профбюро. Думаю, посприяло 
те, що ми надіслали смс-запрошення 
кожному студентові індивідуально. 
Переглянувши презентацію, всі, 
кому сподобалась наша діяльність, 
проходили співбесіду. Ми підготува-
ли запитання, щоб дізнатися якомо-
га більше інформації про майбутніх 
членів нашої організації. Це дало 
змогу краще роздивитися потенці-
ал кожного студента і зрозуміти, чи 
вони зацікавлені у тому, щоб і на-
далі працювати з нами. Також було 
важливо розуміти, чи насправді 
студент зможе брати на себе відпо-
відальність. Для нас такі люди дуже 
цінні, бо траплялося, коли через не-
відповідальність одного провалю-
вався проект цілої команди, — роз-
повів очільник профбюро Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних 
технологій Олександр Николяк.

Загалом відібрали понад сорок 
першокурсників для роботи в ко-
манді. Наразі вони протягом трьох 
тижнів матимуть випробовування на 
ініціативність, вміння активно пра-
цювати в команді.

— У нас набір відбувається двічі 
на рік, і традиційно в перші вихідні 
після відбору нових активістів ми 
їдемо в Карпати, де проводимо різ-
номанітні тренінги з управління, 
мотивації тощо, щоб побачити їх 
у більш неформальній обстановці. 
Після цього даємо кожному завдан-
ня і робимо висновки, як молодь їх 
реалізовує. Зараз, наприклад, пра-
цюватимемо над проведеннями 
різноманітних лекції на соціальну 
тематику, а також показуватимемо 
фільми англійською мовою на теми, 
які розвивають мислення, — додав 
мій співрозмовник.

Наталія ПАВЛИШИН
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Політехніки кличуть друзів у мандри

ХХІ століття з поширенням ІТ ставить перед 
нами не тільки нові виклики, але й дає 

цікаві можливості. Розуміючи це, студенти Львів-
ської політехніки заснували незвичний туристич-
ний проект Friends’ Travel (Дружня мандрівка). 
Головний його „офіс“ — у соцмережах, усі клієн-
ти — студенти, а ось мандрівки таки реальні.  
Та ще й малобюджетні!

Почалося все з того, що на 
початку січня 2014 року не-
величка дружна компанія 
молодих людей, які люб-
лять подорожувати, спро-
бувала, задля зручності, 
планувати й координувати 
свої мандрівки в закритій 
групі соцмережі „Вконтак-
ті“. Невдовзі почали долу-
чатися їхні друзі, а потім 
„друзі друзів“ у мережі. 
Кількість підписників зрос-
тала, тож засновники сто-
рінки подумали, що нема 
сенсу вважати її закритою: 
тепер підписатися на но-
вини може кожен охочий. 
Але ніхто не очікував, що 
за дев’ять місяців до шану-
вальників неформального 
туристичного клубу долу-
чаться понад 2200 осіб із 
усієї України.

— Наша команда — це 
шестеро студентів-полі-
техніків та один випускник 
ІГСН 2011 року Андрій Ку-
сій, який завершив спеці-
альні курси, має сертифі-
кат екскурсовода та досвід 
праці у цій сфері. Серед нас 
п’ятеро третьокурсників 
ІЕПТ: Вікторія Євлах, Яна 
Левицька, Тарас Михайлів, 
Олександр Яцків та студент 
першого курсу ОКР спеці-
аліст ІІМТ Максим Ворон-
цов. Спочатку ми просто 
зібралися разом і поїхали 
в Чернівці. Але підписни-
ки прочитали про нашу 
мандрівку, побачили фото 
в соцмережі й захотіли 
долучитися до наступних 
подорожей. Тож ми поча-
ли планувати мандрівки 
для інших. Теорію вивчає-
мо у виші, а група Friends’ 
Travel — наш спосіб поміж 

парами отримати добру 
практику, — розповідає 
відповідальна за зв’язки 
з громадськістю в проекті 
Наталя Стецюк.

Загалом свої чіткі пов-
новаження в команді знає 
кожен. Наприклад, Мак-
сим Воронцов спеціалізу-
ється на гірських походах, 
Олександр Яцків розро-
бляє логістику маршру-
тів…

Подорожувати студен-
там у групі Friends’ Travel 
пропонують потягами, 
автобусами й автосто-
пом, організовують піші 
походи в гори та квести 
по місту.

— Якось ми провели 
автостоп-квест. Це зма-
гання п’яти команд, у ко-
манді двоє — хлопець 
та дівчина. Кожна пара 
автостопом мала добра-
тися до „Тунелю кохан-
ня“ (селище Клевань 
Рівненьскої області) та 
в замок Любарта (Луцьк), 
сфотографуватися там 
і повернутися до Львова. 
Перемогли ті, хто зробив 
це найшвидше. Ми ви-
значили переможців по 
світлині на фоні годин-
ника залізничного двір-
ця у Львові. Там також 
зазначена дата. Можли-
во, це ми перші придума-
ли такий квест, бо раніше 
я про такі змагання не 
чув, — зазначає Олек-
сандр Яцків.

На початку вересня 
політехніки організува-
ли подорож для тих, хто 
тільки-но вступив у виш 
і шукає нових друзів у ве-
ликому місті. Карпатські 

мандри цьогорічних пер-
шокурсників із Політех-
ніки, ЛНУ ім. І. Франка та 
НЛТУ України, які восени 
з’їхалися до Львова з різних 
областей, так і називалися 
„Знайомство першокурс-
ників“. А найекстремальні-
шим для Олександра вида-
ється похід Чорногірським 
хребтом, у якому взяло 
участь 14 студентів. Того 
разу вони підкорили всі 
шість гір-двотисячників 
Карпат, до яких належить 
і Говерла.

Мандрівки з Friends’ 
Travel — малобюджетні, 
адже орієнтовані тільки 
на студентів. Практично 
всі кошти, які організато-
ри збирають як внесок за 
подорож, витрачають на 
організацію (страхуван-
ня, нічліг, харчування, 
іноді додаткове споря-
дження тощо). Гроші по-
трібні й для призів, якщо 
це квест чи конкурс. На-
приклад, до Дня туризму, 
27 вересня, серед учасни-
ків групи Friends’ Travel 
організатори розіграли 
символічні подарунки — 
карімат, компас та запис-
ник. Через брак коштів на 
власний сайт проект ще не 
розжився, наразі він тіль-
ки розширюється на різні 
соціальні мережі.

В осінньо-зимовий пе-
ріод, між парами, модуля-
ми та іспитами, на довго-
тривалі мандрівки в сум-
лінних студентів часу 
небагато. Тож невдов зі 
Friends’ Travel готує для 
них оригінальні коротко-
тривалі мандри по місту 
під назвою „Вільні тури“. 
Ідея полягає в тому, що 
участь у тематичних екс-
курсіях зможуть взяти всі 
охочі, але офіційної опла-
ти за них не буде: екскур-
совод із радістю прийме 
все, чим ви вважатимете 
за можливе йому віддя-
чити. Скажімо, це можуть 
бути гроші, солодощі або 
маленькі приємні пода-
рунки.

Не враховуючи неве-
личкого весняного туру 
до Білорусі, наразі творці 
Friends’ Тravel пропону-
ють мандрівки тільки за-
хідними областями. Але 
коли воєнні дії на Сході 
припиняться, готові піз-
навати всю Україну. Вже 
сьогодні вони міркують 
над можливостями недо-
рогих закордонних по-
дорожей і наголошують, 
що завжди раді усім, хто 
зголошується мандрувати 
з ними.

Анна ГЕРИЧ
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коротко
Письменниця українського 

походження Катя Петровська 
отримає літературну премію 
передачі німецького теле-
каналу ZDF aspekte за роман 
„Можливо Естер“. Обґрунто-
вуючи свій вибір, журі за-
значило, що премію надають 
авторці, оскільки вона висту-
пає проти „незнання і забут-
тя“. У книзі йдеться, зокрема, 
про Київ у часи Другої світової 
війни, вигнання та винищення 
українських євреїв 1941 року.

3 – 5 жовтня у Парку культури 
пройшов благодійний фести-
валь „Народжені Майданом“. 
У програмі фестивалю були 
концерти, літературні читання, 
театральні постановки, показ 
фільмів, а також майстер-класи. 
На головній сцені фестивалю 
виступали гурти „Кому вниз“, 
„Rock-H“, „Оратанія“.

Перший театральний сезон 
Першої сцени сучасної драма-
тургії „Драма. UA“ відкриється 
9 та 10 жовтня ескізом вистави 
„Підірвані“ Сари Кейн під на-
звою „Війна“. У процесі обгово-
рення і дискусій з публікою по-
стане повноцінна постановка. 
Над „Підірваними“ працюють 
лауреат Шевченківської премії 
Олег Стефан, а також Ярослав 
Федорчук та Анастасія Перець. 
Режисер — Павло Ар’є.

У Львові 10–19 жовтня прохо-
дитиме 3-й перегляд сучас-
ного польського кіно „Під 
Високим Замком“. Спеціаль-
ними гостями 3-го перегляду 
сучасного польського кіно 
стануть запрошені актори, ре-
жисери та сценаристи фільмів, 
які демонструватимуть у рам-
ках проекту. Ціна квитка — 
15 грн. Сеанси відбуватимуться 
в кінотеатрах „Кінопалац“ та 
„Кінотеатр Коперник“.

У Львівській національній 
галереї мистецтв ім. Б. Воз-
ницького відбулося відкриття 
виставки „Торкаючись — 
бачу“. Це перший крок до від-
криття експозиції галереї, яка 
дасть можливість незрячим 
„побачити“ портрети кінчика-
ми пальців. Портретні образи 
з ряду картин втілені в об’ємні 
скульптурні портрети.

За матеріалами інформагенцій

„Оголення до кінця  
вбиває поезію“
У його авторському театрі нема 

місця для слів, єдине слово — 
це назва вистави. Зате є світло 
і музика, які не домінують, а утво-
рюють новий інтегрований образ.

У театральний світ польський режисер 
і сценарист Лешик Мондзік прийшов 
із малярства. І залишився. Мабуть, на-
завжди. Бо, вважає, що коли художник 
малює, то має лише самого себе, а в те-
атрі — велика аудиторія, є можливість 
своїми емоціями поділитися з іншими 
людьми. Театр — це малярство у русі, 
він провадить глядача від одного образу 
до іншого, допомагаючи пізнати себе.

На виставах Мондзіка панує тем-
рява. На її тлі діє світло. Воно є міс-
терією і сакральним елементом, тому 
запізнюватися на постановки не вар-
то. Зрештою, від живописця режисер 

далеко не втік — Караваджо, Ремб-
рант, де Латур поводяться зі світлом 
на полотні аналогічно.

— Лишаю межу, за якою глядач уже 
все розуміє з індивідуальної позиції. 
Оголення до кінця вбиває поезію, таєм-
ничість. Уявна еротика Шульца сильні-
ша, ніж порнографія, — Лешик Мондзік 
перед репетицією своєї вистави Lustro, 
яку він привіз до Львова на фестиваль 
„Золотий лев“, був гранично відвертим. 
Цікаво, що кожна прем’єра, аби без ру-
тини — новий акторський склад. Щоб 
гра була правдива, готуючи „Макбета“, 
довелось одного актора закрити на кіль-
ка днів у психіатричній лікарні…

Хто проґавив виставу, збирайте 
валізки до Кракова — там у 2017 році 
пройде дійство „Хресна дорога“, про-
ект замовив у режисера Ватикан.

Н.Я.

візит

Не відтворювати, а творити 
нове, проте українське
Закликав молодих архітекторів автор проекту сихівського храму Різд-

ва Пресвятої Богородиці Радослав Жук, гостюючи минулого тижня 
у Львівській політехніці. Архітектор, який народився в Любачеві, а тепер 
живе в Канаді, проектує там і в США українські храми, поділився сво-
їм баченням нової архітектури зі студентами під час відкриття власної 
фотовиставки і лекції.

Будь-яка архітектурна споруда має 
чітко локалізоване місце, призначе-
на для людей і розрахована на довго-
тривале функціонування. Розуміння 
цього і дало назву виставці — „Міс-
це — люди — час і архітектура“. На 
фото, представлених на ній, можна 
було побачити сучасні церкви, збудо-
вані для канадських і американських 
парафіян. Особливістю сьогочасної 
сакральної архітектури є її чітка гео-
метричність — часто в основі лежить 
трикутник, чіткість ліній, хоч і округ-
лості теж наявні. Крім досконалості 
форм, закордонним храмам прита-
манна і добра технічна оснащеність 
усередині.

Професор архітектури Університе-
ту Макгілла Радослав Жук приїжджав 
до Львова ще дитиною, разом із бать-
ками. Тоді його вразили великі вечірні 
вітрини й Опера. Творити почав, зва-
жаючи на традицію, але:

— Якщо творити архітектуру, 
то не відтворювати те, що належить 
чужому часу (хоч ранні церковні за-
будови і щирі), а нову, яка є вислідом 
даної епохи, в якій живемо. Деякі мої 
колеги імітували старе, наслідували, 
я ж обстоював свою точку зору, незва-
жаючи на те, що мене лаяли церковні 
комітети, що виходить „не так, як було 
в селі“, — згадував архітектор.

Однак новизна, зауважив він, не 
має полягати просто в авангардному 
експериментуванні, архітектура пови-
нна бути мистецтвом, але українським, 
бо „тоді нас почнуть шанувати, як світ 
побачить, що Україна може внести 
нові скарби в скарбницю людства“.

Хто не встиг роздивитися фото на ви-
ставці, має змогу ознайомитись із твор-
чістю Радослава Жука за допомогою 
каталогу, який вийшов у Видавництві 
Львівської політехніки.

Наталя ЯЦЕНКО
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позиція митця

Сьогодні потрібна  
благодійність
Ім’я Руслани Лоцман щораз частіше й упевненіше звучить на сцені. Лауре-

ат всеукраїнських та міжнародних конкурсів, продовжувачка школи Ніни 
Матвієнко, викладач Інституту мистецтв Національного педагогічного 
університету ім. М. Драгоманова, координатор проекту „Народна філар-
монія — Збройним силам України“. З нею вдалося познайомитися на свят-
куванні 10-річчя Музею Т. Шевченка у Львові. Сьогодні виконавиця розпо-
відає про свій шлях на сцену, про те, якими є її теперішні творчі будні.

Починала з пасовища
У мене співоча родина. Співають 
батьки-музиканти, бабусі, сестри, 
тому було закономірно, що я співала 
змалку. Отож, ніхто особливо не за-
уважував мій талант. Я росла у селі на 
Черкащині, серед чудових краєвидів. 
Перші сольні концерти — на пасови-
щі коло корів. Коли мала сім років, 
повертаючись додому з коровами, 
побачила в небі гарну пташку і по-
чала складати про неї пісеньку. Добре 
пам’ятаю свій перший вихід на сцену 
у шестирічному віці, на районному 
конкурсі родинного співу. Із зали 
кричали „біс“, а я заховалася в куто-
чок і думала, що біс — це дуже зле.

Потім навчалася в музичній шко-
лі гри на фортепіано, а в старших 
класах вступила до Малої академії 
наук у філологічну секцію, бо дуже 
любила українську мову та літерату-
ру. Успішно захистила наукову ро-
боту про народні пісні свого краю. 
Я добре вчилася, брала участь у ба-
гатьох предметних олімпіадах, тому 
мені радили вступати на перспек-
тивні спеціальності, мовляв, нащо 
тобі це нещасне мистецтво?

Зробила по-своєму — 
обрала мистецтво
Після закінчення школи подала до-
кументи на філологічний факультет 
Національного педагогічного уні-
верситету ім. М. Драгоманова, де, до 
слова, працюю зараз. Але на іспити 
пішла до Київського національного 
університету культури і мистецтв, 
на факультет музичного мистецтва. 
Отож, усіх послухала — і зробила 
так, як захотіла: навчалася на кафе-
дрі народнопісенного виконавства, 
потрапила до Ніни Матвієнко. А фі-
лологія вплелася в моє пісенне жит-
тя. По-перше, пишу не лише музику, 
а й слова до пісень, беру участь у по-

етичних конкурсах. По-друге, готу-
ючи кандидатську про особливості 
навчання народного співу майбутніх 
учителів музики, частково скорис-
талася своїм манівським досліджен-
ням. По-третє, тепер працюю зі сту-
дентами, тому поєдную і філологію, 
і педагогіку, і музику. Можу сказати, 
що для мене викладацька і творча ро-
бота збагачують одна одну.

Чи вплинула на моє становлен-
ня Ніна Матвієнко? З одного боку, 
так, адже в школі кожного майстра 
учні переймають хорошу техніку. 
Та я вдячна своїй вчительці, що вона 
мені штучно не ставила голосу, як 
це роблять інші викладачі. Лише 
відразу сказала: „Ти співаєш, як я“. 
А я, якщо відверто, й не знала, як 
вона співає, бо в дитинстві не дуже 
прислухалася до її співу. Отож, наша 
схожість випадкова. І своїм студен-
там наголошую, що в жодному разі 
не можна нікого копіювати.

Щоб вдавалася пісня, треба відчу-
вати її мелодику, настрій. Особливо 
це стосується народної пісні, зокре-
ма історичної, яка не втрачає акту-
альності навіть через сотні років, 
попри те, що ми по-іншому мислимо 
і по-іншому її сприймаємо. Найго-
ловніше у пісні — це ідея, той духов-
ний стрижень, який вона несе. Твоя 
думка мусить бути закладена в пісні. 
Це дуже важливо, бо є пісні з гарни-
ми мелодіями, текстом, але воно 
якесь непоєднуване гармонійно.

Співаю для воїнів
Найкраще пісні вдаються тоді, коли 
цього найменше очікую. Останнім 
часом маю великий виплеск енергії. 
Скажімо, досить швидко написалася 
пісня „Запалю свічу“ на музику І. Ки-
риліної. До народження пісні „Ой 
там на Майдані“ спричинилися тра-
гічні події, коли почали гинути люди. 
Перші строфи написала, коли при-

йшла на Майдан і побачила портрети 
перших загиблих. А закінчила тоді, 
коли портретів було близько сотні.

Коли Росія ввела війська до Кри-
му, я хотіла поїхати туди з добрим 
словом, піснею, якось вплинути на 
тих „чєловєчків“, підтримати наших 
бійців. Але Крим уже анексували. 
Тому лише вдалося зустрітися з його 
біженцями в Пущі-Водиці.

Отак поступово виникав проект 
„Народна філармонія — Збройним 
силам України“. До нього активно до-
лучилися Р. Недашківська, Л. Горова, 
Ф. Мустафаєв, Т. Компаніченко. Тепер 
у нашому проекті — близько 200 осіб. 
Це окремі артисти, хори, колективи. 
Ми їздимо у військові частини, на по-
лігони, в зону АТО. Спочатку лише да-
вали концерти, згодом долучилися до 
волонтерських служб, почали збирати 
кошти, купувати одяг, харчі, медика-
менти, шоломи, бронежилети. Заро-
бляємо гроші благодійними виступа-
ми. Приємно, що всюди нас зустрі-
чають радісно, що ми можемо хоча б 
у такий спосіб підтримати наших 
солдатів у місцях воєнних дій чи в гос-
піталях, де є поранені. Наші зустрічі 
вже відбулися в Ужгороді, Мукачеві, 
Харкові, на Одещині, Чернігівщині, 
Херсонщині. Останні — в Маріуполі 
і Волновасі, де досить велика напруга. 
Побула там три дні і так хотілося яко-
мога швидше втекти. Тяжко морально. 
Коли ти співаєш, а над тобою пролітає 
російський безпілотник — словами не 
передати. А на полігоні доводиться 
співати так, щоб чули наші, але не до-
неслося до ворогів.

Ось так за останніх півроку — 
понад сотня концертів. Такий час, 
коли треба відмовитися від оплачу-
ваних виступів. Але це не біда. Важ-
ливо не збідніти духовно.

Думки записала Ірина МАРТИН



ч. 29 [2869]
9 — 15 жовтня 201416 ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

спортогляд

Будь сильний, перемагай та захисти  
себе і ближнього

25–27 вересня Львів став 
осередком спортивного 

різноманіття і духу, що рве до 
бою насамперед над своїми стра-
хами і лінню. Ювілейний, п’ятий 
Ярмарок спорту — захід, який 
має на меті популяризувати здо-
ровий та активний спосіб життя, 
пройшов, як завжди, яскраво, 
презентабельно і з пізнавально-
практичною користю для молоді.

Упродовж трьох днів на території 
спорткомплексу „Динамо“ за допо-
могою майстер-класів та показових 
виступів найкращі спортивні клуби 
та секції міста заохочували відвід-
увачів Ярмарку долучатися до світу 
спорту. Але цього разу йшлося не 
тільки про підтримку своєї фізичної 
форми і здоров’я, а й здобуття вмінь 
захистити себе і рідних під час вій-
ськової небезпеки — відомі спортс-

мени, військові спеціалісти, бойові 
федерації розповідали і показували 
різні прийоми самозахисту. У про-
грамі було навчання збору зброї, 
тир, транспортування поранених 
в екстремальних умовах тощо.

Не обійшлося і без зіркових гос-
тей. Особливо всі чекали на виступ 
британського хореографа, одного 
з суддів проекту „Танцюють всі“ 
Франциско Гомеса. Цікавими були 
зустрічі з чемпіонкою світу з муай-
тай і кікбоксингу Оленою Овчин-
ніковою, володарем титулу „Най-
сильніша людина планети — 2014“ 
Володимиром Рекшою, чемпіонкою 
Олімпійських ігор Інною Осипенко-
Радомською, легкоатлетом Олек-
сандром Крикуном, олімпійським 
чемпіоном з гімнастики Валерієм 
Гончаровим та іншими.

Програма Універсіади Львівщи-
ни-2014 серед студентів ВНЗ ІІІ — 

ІV рівнів акредитації перейшла до 
нового змагального етапу.

Найшвидше, з 29 вересня, розпо-
чалися змагання на стадіонах вишів із 
футболу. 8–10 жовтня у Стрийському 
парку на території спорткомплексу 
Політехніки заплановано провести 
легкоатлетичний крос. У жовтні від-
будуться ще змагання з тенісу, жіно-
чого пауерліфтингу (спорткомплекс 
Львівської політехніки), гирьового 
спорту, боротьби самбо. Чоловічий 
пауерліфтинг і настільний теніс, шахи 
(все — теж у Політехніці), армреслінг 
і стрільбу з лука — у листопаді.

Крім змагань, за програмою Уні-
версіади будуть проведені відкриті 
кубки окремих ВНЗ з різних видів 
спорту та інші спортивні заходи, 
з можливим запрошенням команд 
ВНЗ з-поза меж Львівщини.

Підготувала Наталя ЯЦЕНКО

активне дозвілля

А тепер потренуємось у Карпатах!
Завдяки студентському проф-

кому й адміністрації універ-
ситету збірна Львівської полі-
техніки з аеробіки мала змогу 
провести тренувальні збори.

У „Політехніку-2“ працівники бази 
зустріли нас привітно, все показали, 
розказали, поселили в охайних, чис-
тих кімнатах. Ранок розпочинався із 
пробіжки та зарядки. Коли до фінішу 
залишалося ще кілька метрів, тоді ми, 
нарешті, відчували, що прокинулись 
остаточно. Вранішнє повітря все ж 
таки добре бадьорить. Після такого 
підйому сніданок був дуже доречним, 
бажаним та апетитним.

Перед обіднім чи вечірнім тре-
нуванням ми зазвичай смажились на 
сонечку на галявинці недалеко від 
бази відпочинку або біля річки. Ін-
коли ходили в центр селища смачної 
кави попити, сувенірів купити чи, як 
то кажуть, на людей подивитися.

Однак, як же побувати в Карпа-
тах і не піднятись на вершину гори? 
На верхів’я Захара Беркута ми доби-
ралися крісельним витягом. 50 хви-

лин в один бік, 50 хвилин в інший. 
Та, здавалося, що ми їхали значно 
менше. Коли дивишся на навко-
лишні пейзажі, то просто подих 
перехоплює. Хочеться вловити та 
запам’ятати кожен вигин наступної 
побаченої гори. Тростян через кіль-
ка днів покорили самотужки — під 
палючим сонцем, втомлені, але щас-
ливі, ми таки добрались до вершини!

Вечори на базі у нас теж пролітали 
швидко та цікаво: сьогодні під гітару 
поспівали, завтра у настільний теніс 
пограли, фільм подивились або й про-
сто поговорили за горням чаю…

Останньою, але не менш вагомою, 
частиною нашого відпочинку була 
екскурсія Закарпаттям. Гірське озеро 
Віта здивувало своїм спокоєм. Однак 
назва водойми повністю відповідає 
її природі: під дзеркальним плесом 
вирує життя — рибки, пуголовки, во-
доміри. Побували ми також біля водо-
спаду Шипіт, дивилися на гори з вер-
толітного майданчика, скуштували 
хвойного чаю біля озера Синевир, по-
бачили, як у поселеннях Ізка та Сойми 
з-під землі витікає мінеральна вода. 

Та найбільше вражень отримали, од-
нозначно, у Реабілітаційному центрі 
бурого ведмедя: на голову дощ падає, 
водій підганяє, аби швидше у Слав-
ське повертались, а ми не можемо ві-
дірвати погляду від тварин…

Гори, чисте повітря — саме те, що 
нам було потрібно для хорошого від-
починку і тренувань, а також доброго 
робочого передзмагального старту.

Софія ВОЙЦЕХІВСЬКА 
студентка четвертого курсу 

ІНПП, журналістика
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Товар-
ний знак 

фірми

11-ий 
місяць 
року

Рослина 
з ніко-
тином

Око 
підвод-

ного 
човна

Абразив-
ний мате-

ріал і 
коштов-

ний 
камінь

Півост-
рів на 
заході 

Велико-
британії

Його 
функція 
прису-

док

Латин-
ське „я“

Старовинна 
французька 

одиниця довжини

Особа мо-
лодшого 
медично-
го персо-

налу

Право-
знавець

Американський 
вчений, „батько“ 

кібернетики
Угорсь-

кий поет

Майдан-
чик для 

гри в 
теніс

Музи-
кант, що 
грає на 
органі

Загін 
давньо-
римсь-

кої 
кінноти

Низько-
росла 

жирафа

Підлег-
лий 

сюзере-
на

Нота

Частина 
кола

Релік-
тове 

дерево

Давньо-
грець-

кий 
байкар

Річка, 
на якій 
стоїть 
місто 
Бар

Різновид 
арії в 
опері

Граніт з 
роже-
вими 

вкрап-
леннями

Веле-
летень, 
якого 

переміг 
Давид

Жінки 
багатого 
мусуль-
манина

Амери-
кансь-

кий 
боксер

Музич-
но-теат-
ральний 

жанр

Він лікує 
вухо, 

горло, 
ніс

Грубо 
обте-
саний 
камінь

Урок у 
студен-

тів

Відомий 
коледж 
в Англії

Струн-
ний му-
зичний 
інстру-

мент

Дружина 
Зевса

Держава 
в Азії

Інстру-
мент 
садів-
ника

Майдан-
чик для 
спуску 

на воду 
кораблів

Англійський 
мореплавець, 

який загинув на 
Гаваях

Особа, 
що засу-

джує 
будь-яку 

війну

Гранич-
на 

норма

Італійсь-
кий пи-
сьмен-

ник-каз-
кар

Автомо-
біль

Гроші 
Азер-

байджа-
ну

Міра 
земель-

ної 
площі

Прізви-
сько 

амери-
канців 
США

Нота
Здіб-
ність, 
хист, 

талант

Єгипет-
ський 

бог, 
творець 

світу

Почергове перебу-
вання на якійсь 

посаді, оновлення 
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Відповіді на кросворд, опублікований у числі 28

Горизонтально: 5. Тіроль. 7. Бордюр. 10. Екстра. 11. Булава. 13. Хорда. 15. Кастинг. 16. Аграрій. 
17. Порше. 19. Астана. 21. Трагік. 23. Корсак. 24. Кронос. 27. Бархан. 30. Космос. 32. Рахів. 
34. Смерека. 35. Імперія. 36. Турка. 38. Імпала. 39. Клімат. 40. Нунцій. 41. Арагві.

Вертикально: 1. Етикетка. 2. Аллах. 3. Бомба. 4. Травіата. 6. Ротонда. 8. Делегат. 9. Фурор. 
12. Фауст. 14. Пінія. 17. Пунктир. 18. Ексклав. 20. Норка. 22. Ранчо. 25. Басма. 26 Копія. 28. Хіромант. 
29. Нокдаун. 30. Кемпінг. 31. Сценарій. 35. Хорив. 36. Талія. 37. Акорд.
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експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені  
документи: 
залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Гасаненка Віталія Ві-
талійовича; 
залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Базилевич Наталії 
Василівни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Петриченко Хрис-
тини Сергіївни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Степанчук Тетяни 
Миколаївни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Деревінської Христи-
ни Богданівни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Латик Тетяни Ми-
хайлівни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Федунь Оксани 
Миронівни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Пастуха Віталія 
Васильовича;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Чорнописького Рома-
на Степановича;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Жуковської Юлії 
Віталіївни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Пиж Тетяни Рос-
тиславівни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Суровцевої Анастасії 
Валеріївни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Остафійчук Ірини 
Романівни;
студентський квиток № 10216433, ви-
даний Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Тома-
щук Вікторії Володимирівни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Лопадчак Марії 
Зіновіївни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Сенчишин Юлії 
Олегівни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Данилець Наталії 
Володимирівни;
студентський квиток, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Бусько Марії Іго-
рівни.

бібліотека інформує

Доступ до електронних ресурсів
До 5 листопада 2014 року читачі Науково-технічної бібліотеки Львівської 
політехніки матимуть змогу протестувати електронно-бібліотечну сис-
тему BOOK.ru.

ЕБС BOOK.ru — це онлайн-бібліотека актуальної навчальної і наукової 
літератури, яка відповідає вимогам сучасного читача. Доступ розрахова-
ний на необмежену кількість звернень користувачів із будь-якого куточка 
світу через інтернет. У бібліотеці Ви можете шукати серед усіх книг цього 
інтернет-ресурсу, читати їх онлайн, а також копіювати до 10� тексту.

Перед початком роботи користувач має зареєструватися в системі че-
рез мережу університету за адресою http://www.book.ru.

З питаннями та пропозиціями щодо діючих та організації майбут-
ніх 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
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
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.
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
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. № 140787.

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.

Як подати оголошення 
в „Аудиторію“

Оголошення приймаємо від підприємств, організацій 
та приват них осіб.

Вартість оголошення: 
• комерційного характеру (до 30 слів) — 70,00 грн.; 
• комерційного характеру (понад 60 слів) — за тарифа-
ми реклами; 
• про загублені документи — 10,00 грн.; 
• співчуття — 20,00 грн.; 
• привітання (до 30 слів) — 50,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публі кацій — знижка 10% 
від суми замов лення.

Ціни подано з урахуванням податку на додану вартість. 
Крайній термін подання ого ло шен ня — десять днів 
до виходу газети.

 Адреса редакції:  
79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.  

Тел. (0322) 258-21-33  
http: //www.audytoriya.lviv.ua,   

e:mail: info@polynet.lviv.ua

МНОГАЯ ЛІТА!
Щиро вітаємо з днем народження директора Інсти-
туту будівництва та інженерії довкілля Львівської 
політехніки, завідувача кафедри будівельних кон-
струкцій та мостів

Зіновія Ярославовича  
БЛІХАРСЬКОГО.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та балету 
ім. С. Крушельницької
9 жовтня — „Циганський барон“ (оперета). 18.00.
10 жовтня — „Баядерка“ (балет). 18.00.
11 жовтня — „Запорожець за Дунаєм“ (опера). 18.00.
12 жовтня — „Білосніжка та семеро гномів“ (балет). 12.00, 

„Трубадур“ (опера). 18.00.

Львівський драматичний театр  
ім. Лесі Українки
9 жовтня — „І все-таки я тебе зраджу…“. 19.00.
10 жовтня — „Собака на сіні“. 19.00.
11 жовтня — „Вівісекція“. 19.00.
12 жовтня — „Загублений хвіст,  

або Як Вінні-Пух допоміг Іа-Іа“. 12.00,  
„Лісова пісня“. 19.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
9 жовтня — „Небилиці про Івана…“. 18.00.
10, 11 жовтня — „Король стрільців, або Муза в офсайді“ 

(прем’єра). 18.00.
12 жовтня — Урочиста академія з нагоди 160-річчя Марії 

Заньковецької. 18.00.
15 жовтня — „Неаполь — місто попелюшок“. 18.00.

Львівський академічний театр 
ім. Л. Курбаса
10 жовтня — „Театр злочину“. 19.00.
11 жовтня — „Наркіс“. 19.00.
12 жовтня — „Ma-Na Hat-Ta (Небесна земля)“. 19.00.

Перший український театр  
для дітей та юнацтва
9 жовтня — „Чарівне кресало“. 11.00.
10 жовтня — „Дикі лебеді“. 12.00.
11 жовтня — „Зайчик-хвалько“. 12.00.
12 жовтня — „Beautiful Карпати“. 12.00, 15.00.
14 жовтня — „Дикі лебеді“. 12.00.
15 жовтня — „Beautiful Карпати“. 11.30.
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