освітній студентський тижневик
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Христина Жук — дівчина,
яка вміє жити цікаво   
Рада молодих
учених Політехніки
обрала нового
очільника

7

Ваш інтелект —
це безмежний ресурс
для майбутнього
України

9

с.13

Олег Томіцький
про музичні
вподобання
і власні творіння

16
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ваша думка

Як Ви говорите?
„Поговори зі мною, щоб я тебе
побачив“, — казав мудрець
Сократ. І справді через мовлення, розмову ми відкриваємо не лише себе, а й своє
оточення і навіть виховання.
9 листопада відзначаємо День
української писемності та
мови. Це нагода ще раз привернути увагу до сучасних
мовленнєвих проблем, яких
чимало. „Як парость виноградної лози, / Плекайте
мову. Пильно й ненастанно
/ Політь бур’ян. Чистіша від
сльози / Вона хай буде“ — ці
слова Максима Рильського не
втрачають своєї актуальності
і звучать як своєрідний заповіт для кожного.
Сьогодні особливо гострим
є не лише питання: бути чи не
бути двомовності, а й питання чистоти мови. З кожним
роком мова змінюється, але
окрім збагачення неологізмами, збільшується і рівень
її засмічення. Якщо раніше
суржик був притаманний
лише окремим регіонам чи
верствам населення, то зараз
він став нормою спілкування
багатьох, незалежно від того,
хто вони і де проживають.
Ще однією проблемою є надмірне вживання англіцизмів,
які входять у наше життя
разом із інтенсивним технологічним розвитком. Дуже
добрим прикладом боротьби
з чужоземними словами може
бути Польща, де є нормою замінювати іншомовні терміни
польськими відповідниками.
Як би не звучало банально,
але саме від кожного окремо
залежить, як говоритимемо, що збережемо для своїх
дітей. Та чи вистачить сили
волі і розуміння, що несемо
величезну відповідальність
за збереження української
мови, яку, незважаючи на
столітні гноблення, чисельні
заборони, нищення, зберегли
наші предки? Зараз маємо не
менш вирішальний і переломний момент, коли мода на
чуже може витіснити рідне.

Микола Германюк, студент другого курсу Інституту
телекомунікацій, радіоелектроніки та інформаційних
технологій:

„Стараюся вичищати свою мову“
Намагаюся позбуватися слів-паразитів. Був період, коли
я дуже акцентував свою увагу на вичищенні свого мовлення.
Мої друзі-львів’яни намагаються спілкуватися чистою мовою.
А ось ті, хто з інших міст, а особливо зі сходу, більше вживають суржик. Думаю,
багато залежить від освіченості людей, треба багато читати.
Василь Новарчук, студент третього курсу Інституту
енергетики та систем керування:

„Багато залежить від моди“
Зараз більше намагаюся чистити свою мову від суржику, тим більше, що мешкаю у Львові, де більше використовують українську
мову. Та, думаю, кожна людина вживає або суржик, або сленг, різні
говірки чи слова-паразити. В Україні є багато різних національностей, і це теж впливає, а ще багато залежить і від моди.
Надія Хвальбота, студентка четвертого курсу Інституту
підприємництва та перспективних технологій:

„Треба стежити за тим, як і що говориш“
У кожної людини є свої особливості мови. Я не раз ловлю себе
на тому, що вживаю слова-паразити, викладачі часто звертають на це увагу. Та, думаю, гірше, коли мова засмічена ненормативною лексикою. Зрозуміло, що часто є стресові ситуації,
коли люди просто перестають себе контролювати. Але навіть
у таких випадках треба стежити за тим, що говориш.
Олександра Хом’як, працівник відділу забезпечення функціонування
системи управління якістю навчально-методичного відділу:

„Вплив має оточення“
Я вважаю, що моя мова засмічена. Та й у львів’ян узагалі мова
не дуже чиста від говірки. Але саме говірка робить мову приємнішою, а не сухою, і так можна розрізнити, звідки людина
походить. Якою є мова, залежить від оточення людини, чим
більше спілкуємося з тими, хто чисто говорить, то навіть мимоволі починаємо розмовляти чистіше.
Тарас Габрель, викладач кафедри дизайну та основ архітектури
Інституту архітектури:

„Мова повинна розвиватися“
Думаю, що ніхто не говорить чистою мовою, передовсім через
те, що правопис переписували багато разів і вже важко встановити історичну правду. А те, що ми всі послуговуємося неологізмами, словами іншомовного походження, сленгом, то це доказ
того, що мова жива. Вона повинна розвиватися, але не втрачати
свою першооснову. Звичайно, що суржик — це негативне явище радянської асиміляції і його треба максимально позбуватися. Щодо слів-паразитів, то люди найчастіше не звертають на них уваги, тому найближчі друзі мали б робити зауваження.
Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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nOTA BENE!
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із головної зали

Н

а засіданні Вченої ради, яке відбулося 28 жовтня, доповідали про стан і перспективи розвитку
ІТРЕ та про удосконалення порядку видання навчальної літератури в університеті

Є над чим працювати
І знову про приємне…

нові можливості

Недоліки необхідно
виправити
| Світлина Катерини Гречин

Цього разу засідання розпочалося
доволі незвично: з передачі Військово-медичному клінічному центру
Західного регіону апарата для штучної вентиляції легенів четвертого
покоління Bellavista 1000, придбаного за пожертви політехніків.
Перед цим благородним жестом
голова університетської „Просвіти“
Христина Бурштинська прозвітувала про збір пожертв серед викладачів і студентів Політехніки та використання коштів. Вона подякувала
всім, хто долучився „до шляхетної
справи — допомоги найбільш потребуючим“: „нехай наші пожертви
полегшать комусь страждання і зроблять світ кращим, людянішим“…
Приймаючи щедрий дар із рук
ректора Львівської політехніки
професора Юрія Бобала, начальник
клініки анестезіології та реанімації, інтенсивної терапії та детоксикації, заслужений лікар України
полковник медичної служби Степан
Горобчук висловив вдячність усьому
колективу університету. Він відзначив, що новий апарат, який здатний
самотужки проводити моніторинг

пряму „соціальна робота“ отримала
й студентка третього курсу ІГСН
Аліна Яценко.

стану хворого і корегувати свою роботу, після тестування у стаціонарних умовах та навчання персоналу
буде відправлено до мобільного госпіталю в зоні проведення АТО.
Ректор Юрій Бобало привітав із ювілеєм завідувача кафедри
інженерної геодезії ІГДГ Яромиру Костецьку і вручив їй Почесну
грамоту університету. Грамоту
Південноукраїнського національного педагогічного університету
ім. К. Ушинського за перше місце
у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни „психологія“ на-

З інформацією про стан і перспективи розвитку ІТРЕ впродовж 2010–
2014 років виступили директор ІТРЕ
професор Іван Прудиус та голова
комісії Вченої ради професор Валерій Дудикевич. Вони відзначили, що
в інституті впродовж цих років знач
но вдосконалено навчальний процес, навчально-методичне, кадрове
забезпечення, наукові дослідження, покращено якість підготовки
фахівців. Науковці кафедри беруть
активну участь у науково-дослідних
та держбюджетних роботах. Щорічно за кошти грантів та проектів двостороннього міжнародного співробітництва інститут виконує від 6 до
14 проектів. За рахунок спонсорів
інститут отримав понад 20 найменувань сучасного обладнання. Захищено 11 докторських та 46 кандидатських дисертацій, видано
Закінчення на 6 с. m

GlobalLogic запрошує
на лекції
30

| Світлина Анни Герич

жовтня у Львівській політехніці стартували щотижневі відкриті лекції
досвідчених експертів GlobalLogic, які мають досвід праці в ІТ-галузі
понад 7 років. Міні-майстер-класи для студентів та всіх охочих дізнатися
більше про ринок інформаційних технологій та його вимоги відбуваються вже
четвертий рік поспіль і проходитимуть щочетверга о 18.00 годині в аудиторії
№139 головного корпусу.
Першу лекцію про ринок ІТ-аутсор
сингу в Україні прочитав менеджер
із персоналу компанії GlobalLogic
Андрій Дворчин.
Наступні зустрічі будуть про те, як
пройти інтерв’ю на посаду розробника
програмного забезпечення (6 листопада) та тестувальника програмного
забезпечення (13 листопада), що таке

Scrum (20 листопада) та про основні вимоги сучасних працедавців до якісної
освіти в IT (27 листопада).
Організатори просять охочих відвідувати лекції, попередньо реєструватися на їхній інтернет-сторінці (bit.
ly/gl_mk_reg). А докладнішу інформацію
можна знайти тут: bit.ly/gl_mk_info.
Анна ГЕРИЧ
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студії

наукова зустріч

У центрі уваги машинобудівні конструкції
Міжнародна науково-технічна конференція під
назвою „Теорія та практика
раціонального проектування,
виготовлення й експлуатації
машинобудівних конструкцій“
відбулася у Львівській політехніці 30–31 жовтня.

Під час відкриття наукової зустрічі
її учасників привітали співорганізатори: заступник директора ФМІ
ім. Г. Карпенка академік НАН України професор Зіновій Назарчук, проректор із наукової роботи Політехніки професор Зорян Піх, заступник
голови Українського товариства
з механіки руйнування матеріалів,
завідувач відділу фізичних основ
руйнування та міцності матеріалів
ФМІ ім. Г. Карпенка НАН України
професор Ігор Дмитрах та заступник голови НТШ Роман Кушнір.
У межах конференції відбулося
два пленарних засідання та два міні-симпозіуми, під час яких учені
й практики галузі обговорили найдискусійніші моменти доповідей.
Секційні засідання також ділилися

| Світлина Анни Герич

IV

на 2 блоки. В одному з них об’єднали
доповіді про виготовлення та експлуатацію машинобудівних конструкцій і транспортних засобів,
а в другому йшлося про механіку
руйнування матеріалів, діагностику
і цілісність конструкцій.
— Це дуже важливо, що поруч
із виготовленням машинобудівних
конструкцій науковці піклуються
про вміння діагностувати, прогнозувати їхню витривалість у різних
середовищах. Варто зазначити, що
механіка стоїть у центрі плідної

співпраці між Політехнікою та Західним науковим центром НАН
і МОН України, яка з 2008 року
успішно здійснюється в межах спільного науково-навчального центру
з правами Відділення цільової підготовки, — підкреслив у вітальному
слові професор Зорян Піх.
Загалом на конференції прозвучало понад 100 доповідей науковців — представників різних українських університетів та фахівців
галузевих установ.
Анна ГЕРИЧ

конференція

| Світлина Анни Герич

СПТЕЛ-2014: для тих, хто творить мережі

В

ід 30 жовтня до 2 листопада у Львівській політехніці тривала щорічна
Всеукраїнська науково-практична конференція „Сучасні проблеми
телекомунікацій та підготовка фахівців у галузі телекомунікацій-2014“
(СПТЕЛ-2014), у межах якої на базі кафедри телекомунікацій ІТРЕ традиційно відбувся День Cisco.

Під час секційних засідань науковців цікавила теорія інформаційнотелекомунікаційних систем і мереж,
інформаційна безпека в них, безпровідні телекомунікації, сервісні плат-

форми, проектування, експлуатація
та обслуговування телекомунікаційних мереж, якість їх обслуговування
тощо. Обговорити ці теми зібралися
фахівці з різних українських вишів

та ІТ-компаній. До організації наукової зустрічі, крім Політехніки,
долучилися Львівська філія ПАТ
„Укртелеком“ та обласне науковотехнічне товариство радіотехніки,
радіоелектроніки і зв’язку.
Програма Академій Cisco, яка
в Україні відзначає 15-річчя, свій
День у Львівській політехніці
31 жовтня провела увосьме. Традиційно він проходив у формі трьох
сесій: для інструкторів, студентів та
учнів шкіл, гімназій і ліцеїв. Торік
компанія спільно з кафедрою телекомунікацій ІТРЕ відкрила академії
при львівських школах №№ 18, 65,
68, гімназії „Євшан“, Львівському фізико-математичному ліцеї та районному колегіумі міста Володимирець
Рівненської області. Загалом у заході
взяли участь понад 60 школярів.
— Доповідачами під час сесій
цього разу були випускники наших академій, які успішно будують
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кар’єру як в Україні, так і за кордоном. Серед них варто відзначити
Сергія Алєксєєва, Віталія Шинкаря
та нинішнього магістранта кафедри
Андрія Швеця, який ще навчається,
але вже працює спеціалістом із рекрутування в компанії Eleks. Родзинкою Дня компанії стала презентація
україномовного курсу Академії Cisco
для шкіл, гімназій та ліцеїв, — розповів керівник Центру підготовки
інструкторів Cisco при кафедрі телекомунікацій ІТРЕ Орест Костів.

СТУДІЇ

Вже вдруге кінець навчального
року Академій Cisco не збігається
з датою проведення конференції,
тому випускників у межах Дня компанії не нагороджували. Через зближення навчальних планів підготовки
фахівців на кафедрі телекомунікацій
та навчальних курсів Академії Cisco,
дати випусків останньої „змістилися“
до кінця зимового й весняного семестрів. Варто відзначити, що сертифікати про проходження курсів Cisco
визнають у будь-якій країні.

5

Як і торік, у межах Дня компанії
випускники Академії Cisco попередніх років поділилися з присутніми
власними історіями успіху, інструктор Роман Бак провів майстерклас із монтажу персонального
комп’ютера та базових налаштувань
BIOS для учнів шкіл, гімназій та ліцеїв, а студенти отримали подарунки за правильні відповіді у вікторині
на ІТ-тематику.
Анна ГЕРИЧ

до дня маркетолога

Ц

ікаво і креативно своє професійне свято, яке припадає на 25 жовтня, відсвяткували
студенти кафедри маркетингу і логістики ІНЕМ та кафедри загальноекономічної підготовки
й маркетингу ІППТ

Креативно, весело і з гумором
Свято вдалося
Студентське наукове товариство кафедри маркетингу
і логістики ІНЕМ 24 жовтня
запросило на своє професійне свято, яке організувало вперше, не лише спудеїв
різних курсів (від першого
до п’ятого), а й викладачів
та випускників кафедри —
відомих бізнесменів. За
звання кращого маркетолога одразу змагалися три
команди: „Навпаки“, „Морожені“ та „Зелені“. Для
того, щоб підтвердити свої
високі професійні знан
ня та практичні навики
з маркетингу, їм довелося
позмагатися у конкурсах:
„Я — маркетолог“, „Моя
рідна кафедра“, „Я знаю про
маркетинг все“, „Професор
Крикавський проти студентів“, бліц-рингу та „Скрині
брендів“.
Продемонструвавши свої творчі здібності
й оригінальність мислення, учасники команд зуміли переконати всіх у правильності вибору свого
фаху. Цікаво, що команда
„Навпаки“ все робила навпаки, бо не стільки дбала
про бали, які виставляло
журі, як свідомо давала неправильні відповіді, щоб
відповідати своїй назві.

Відтак саме вона зірвала
найбільше оплесків зали.
Команда „Зелених“
(була у вишиванках) відзначилася інтелектуальним гумором. „Морожені“, як справжні морожені,
були у зимових шапках
і теж виявили свою креативність у проходженні
різних сходинок конкурсів. Організатори свята
не забули й про глядачів:
доки команди розгадували
кросворд, до забав заключили й аудиторію, організувавши для них творчий
конкурс. За правильні відповіді студенти отримували символічні дарунки.
Активну участь у студентських забавах взяв заві
дувач кафедри професор
Євген Крикавський.
Врешті журі, в яке входили викладачі, студенти
і випускники кафедри, винесло свій вердикт: команда „Морожені“ посіла
перше місце (отримала
можливість пограти дві години у боулінг в одному із
клубів Львова), на другому
місці — команда „Навпаки“,
третє — у команди „Зелені“.
Цікавому і змістовному проведенню студентського свята посприяла
старший викладач кафедри Наталія Питуляк.

Виклик сучасності
Студенти кафедри ЗЕПМ
ІППТ День маркетолога
відзначали тижнем соціально-відповідального маркетингу „Виклик
сучасності“, який тривав
з 27 жовтня до 1 листопада. Студенти провели квест
„Стань лідером — прояви
себе“, разом із колегами
Франкового університету та Технічного коледжу
позмагались у командній
грі „Виклик сучасності“,
провели цікаву екскурсію
у Львівській пивоварні. Цікавим був конкурс рекламних роликів „Соціальна
реклама — виклики сьогодення“, який проходив
у Франковому виші. Спудеї груп КДм-11 та МК-33
брейн-рингом „Через навчання до успіху“ переко-

нали всіх, що успіху в обраній спеціальності можна
досягнути лише тоді, коли
відповідально ставишся до
здобуття знань, постійно
працюєш над собою. По завершенні заходу завідувач
кафедри доцент Ольга Саніна вручила учасникам
брейн-рингу посвідчення маркетолога. Студенти груп МК-43, ЕМРс-1 у
воркшопі „Кафедра ЗЕПМ
у руках студентів“ спробували себе в ролі керівників.
Вони отримали конкретні
завдання і з честю дали собі
раду.
Закінчився тиждень
інтелектуальною грою
„Я — комерційний директор“, яку студенти провели
разом із учнями 9-х класів
львівських шкіл.
Катерина ГРЕЧИН
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із головної зали

Є над чим працювати
m Закінчення. Початок на 3 с.

28 монографій, 7 підручників, 18 навчальних посібників з грифом МОН,
одержано 94 патенти, опубліковано
277 статей в журналах, які входять до
наукометричної бази SCOPUS, студенти опублікували, зокрема зі спів
авторами, 218 наукових робіт. Поряд
з тим, члени Вченої ради вказали на
ряд недоліків, серед яких — недостатнє залучення позабюджетних
коштів для виконання науково-до-

слідних робіт, низька профорієнтаційна робота, недостатнє оновлення
навчальних лабораторій сучасними
радіовимірювальними та інфокомунікаційними засобами тощо. Цю
ситуацію керівництву інституту необхідно виправити щонайшвидше.
З інформаціями про удосконалення порядку видання навчальної літератури в університеті виступили перший проректор професор Володимир
Павлиш та директор видавництва
Львівської політехніки Іван Паров’як.

На Вченій раді було представлено групу науково-педагогічних працівників до вчених звань. Підручник
„Геодезичні прилади“ висунуто на
здобуття Державної премії в галузі
науки і техніки, а його авторів —
нині покійного Тараса Шевченка,
Олександра Мороза та Ігоря Тревого — включено у склад колективу
претендентів на здобуття Державної премії.
Катерина ГРЕЧИН

подвійні дипломи

Наші економісти навчаються
у Львові й у Кракові

Н

а початку жовтня 66 студентів Інституту економіки і менеджменту відбули до Краківської Академії гірничо-гутничої (AGH) на
навчання за програмою подвійних дипломів магістра, яку торік почали реалізовувати Львівська політехніка й Академія в межах двосторонньої угоди про співпрацю.

Відповідно до узгоджених навчальних планів, магістерська програма
для 36 магістрів, які навчаються за
напрямом „Облік“, та 30, які здобувають повну вищу освіту за напрямом „Менеджмент“, триватиме
півтора року і є безкоштовною.
— Торік участь у цій програмі взяла кафедра обліку та аналізу,
яку очолює проректор Анатолій Загородній. Кафедра теоретичної та
прикладної економіки долучилася
тільки цього року, після доповнен

ня угоди. Політехніка взяла на себе
оформлення всіх необхідних документів для міжнародного обміну.
Спільно з кафедрою іноземних мов
ми створили піврічні курси польської мови. Ті студенти, які успішно складають тести, отримують
спеціальні сертифікати, необхідні
для навчання у польських вишах.
„Краківський“ семестр триватиме
з 1 жовтня до 20 грудня, після чого
магістри повернуться до Політехніки, щоб скласти сесію тут. Попере-

дньо ми узгодили для них індивідуальний графік навчання. Аналогічно
буде й у наступному півріччі, — пояснює куратор групи менеджерів, які
відбули до Кракова, доцент кафедри
теоретичної та прикладної економіки Юрій Малиновський.
Львівськими обліковцями в AGH
опікується доцент кафедри обліку та
аналізу Володимир Шквір.
Навчатися за програмою подвійних дипломів щороку є багато охочих. Основним критерієм відбору
викладачі та керівники кафедр вважають рейтинг успішності студентів
упродовж чотирьох років бакалаврату. А також беруть до уваги їхню наукову та громадську діяльність.
— У Краківській AGH політехніки мешкають у студмістечку по 2–3 в
кімнаті, мають можливість займатися
спортом, спілкуватися не тільки з поляками, а й із однокурсниками, які за
студентським обміном приїхали зі
США, Франції, Німеччини. Проживання, щоправда, платне, але наші
студенти мають стипендію, адже паралельно вони є магістрами денної
форми навчання Політехніки. Найголовніше те, що після закінчення магістратури за програмою подвійних дипломів наші випускники отримають
документи європейського зразка, які
дають право на стажування в країнах
Євросоюзу, — каже викладач.
Анна ГЕРИЧ
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вибори

| Світлини Тетяни Пасович

Я вірю не в організацію,
а вірю в людей

Ц

е один із принципів, які озвучив новообраний голова Ради
молодих вчених Львівської політехніки Олександр Березко, якому
віддали свої голоси дві третіх членів організації (31 із 47 присутніх).

Дотеперішню очільницю організації Оксану Юринець обрано народним депутатом у 117 ОВО на
позачергових парламентських виборах 26 жовтня. Відтак 29 жовтня
відбулася звітно-виборна конференція РМВ.
Звітуючи за 2 роки свого головування (вересень 2012 — жовтень
2014), голова Ради подякувала колегам за співпрацю, а також за підтримку її майбутньої діяльності
в парламенті. Головні здобутки організації за цей час — популяризація
Ради та наукової молоді Політехніки в Європі, налагодження міжнародних зв’язків. Оксана Юринець
також запевнила, що й надалі — на
загальнодержавному рівні — лобіюватиме законодавчу підтримку освіти, науки, зокрема молодої.
На посаду голови РМВ було висунуто дві кандидатури — Олександра Березка (ІКТА) і Володимира Чубая (ІНЕМ). За роки існування організації це перші вибори
на альтернативній основі. Після
представлення коротких програм
претендентів відбулося жваве обговорення обох: молоді науковці
охоче задавали чимало запитань
та активно брали участь в обговоренні. Колег цікавило, як майбутні
очільники планують надалі популяризувати Раду, в тому числі через інтернет, як вирішуватимуть

внутрішні проблеми організації,
зокрема як бачать активізацію самого правління РМВ, як досягатимуть більшої прозорості університетських конкурсів для молодих
учених, як залучатимуть додаткові
кошти для розвитку Ради та для реалізації її членів як науковців.
Після півторагодинного полілогу всіх учасників конференції відбулося таємне голосування за очільника організації. Олександр Березко
переміг Володимира Чубая — 31 голос проти 16.
Нового голову Ради молодих
учених привітав ректор університету професор Юрій Бобало. Він
докладно проаналізував усе почуте на засіданні й продемонстрував
молодим ученим підтримку у вирішенні всіх озвучених проблем. Зокрема запевнив, що завжди радий
бачити лідерів молодих науковців
у себе в кабінеті зі своїми пропозиціями, а також готовий надавати
допомогу (наприклад, збільшити
кількість грантів, спільно шукати
вирішення нагальних житлових
проблем тощо).
У конференції також узяли
участь запрошені гості — проректор
із наукової роботи Зорян Піх, його
заступник Лілія Жук, проректор
Богдан Моркляник.
Молоді вчені затвердили Олександра Березка своїм очільником на
рік (звітно-виборна конференція,
на якій переобирають голову, відбувається щороку), а також склад
правління (голови секцій кожного
інституту).
Тетяна ПАСОВИЧ
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коротко
На офіційному сайті Міністерства
освіти і науки розміщено Проект Концепції розвитку освіти
України на період 2015–2025 років. Документ, підготовлений
експертною групою при МОН,
створеною в липні 2014 року,
розміщено в рубриці „Громадське
обговорення“. Автори наголошують, що це відкритий документ,
призначений для вільної дискусії за участю всіх зацікавлених
осіб та інституцій. Пропозиції,
зауваження та відгуки слід надсилати на електронну адресу:
yz@mon.gov.ua.
Науково-технічна бібліотека
Львівської політехніки запрошує на книжкову виставку, присвячену 170-річчю університету
та 80-річчю будівлі НТБ. Експозицію, яка висвітлює найважливіші віхи в історії діяльності
вишу, розміщено в приміщенні
НТБ за адресою вул. Професорська, 1, другий поверх. Віртуальна виставка — „Скарбниця
технічної літератури“ — на сайті
бібліотеки.
У Львові 25 жовтня відбувся
І етап Другої міської учнівської олімпіади з інформаційних технологій „Lviv CSIT“.
Змагання проходили через
систему тестування на сайті
http://ejudge.lp.edu.ua, створеному Львівською політехнікою. Для
участі у І етапі на сайті зареєструвалося 2165 учнів 5–11-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів м. Львова. Переможці
першого етапу будуть допущені
до участі в другому, який відбудеться в очній формі на базі
НТБ університету (онлайн-тестування).
Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,
затвердила умови тендеру на
отримання ліцензій на використання радіочастот мобільного
зв’язку третього покоління.
Про це повідомляє прес-служба
НКРЗІ. Затверджений комісією
документ передбачає проведення тендеру на право отримання
ліцензій на 15 (п’ятнадцять) років
у виділених смугах радіочастот
у всіх регіонах України за трьома
лотами одночасно.
За матеріалами інформагенцій
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З Миколою Зубковим —
не тільки про мову
28

жовтня мовознавець та укладач повного нецензурованого, виданого харківським правописом „Кобзаря“ Микола Зубков зустрівся з учнями Академічної гімназії. На початку цього навчального року Микола Григорович переїхав
із Харкова до Львова. Напередодні свята української писемності, яке в Україні
відзначаємо 9 листопада, ми розмовляли з ним не тільки про мову.

— Миколо Григоровичу, не
так часто знані науковці
кардинально змінюють місце праці й проживання. Поясніть, як доцент кафедри
українознавства філософського факультету Харківського національного університету ім. В. Каразіна
став молодшим науковим
співробітником Технічного
комітету стандартизації
науково-технічної термінології у Львівській політехніці.
— Зо 5 разів я приїздив
на термінологічну конференцію „СловоСвіт“,
давно знаю голову Термінологічного комітету
професора Богдана Рицара. Тішить, що в Україні
є така інституція, яка опікується правильністю слововжитку, поверненням
автентичних українських
термінів, знищених разом
із подвижниками „Розстріляного відродження“.
Щодо мого переїзду, то
скажу як колишній актор:
справжній експромт — це
добре підготовлений експромт. Я родом з Полтавщини, але 18 років віддав
Харківському драмтеатру
ім. Т. Шевченка. Вперше
до Львова приїхав на гастролі 1976-го року як
актор і закохався в це місто. Потім був режисером
і керівником літературної
частини. Я довго вважав,
що театр — це на все життя, але, здобувши заочно
філологічну освіту в Харківському університеті

ім. Горького (тепер ХНУ
ім. В. Каразіна), працював на філологічному факультеті, а коли відкрили
катедру українознавства,
викладав там українську
ділову мову. Я систематизував цю дисципліну,
уклав перші підручники. Сьогодні маю понад
50 словників, довідників,
підручників, посібників.
У Харкові я був публічною
особою: не тільки викладав майже на всіх факультетах ХНУ, а й виступав
на телевізії, вів 10-хвилинні радіопрограми про
культуру мовлення, був
активним у громадському
житті. Але за попередньої
бандитської влади ЗМІ
перестали мене запрошувати, щоб не озвучив
незручної комусь правди.
Слобожанщина — батьківщина націоналізму. Звідти
Міхновський і „Братство
Тарасівців“. Але нинішня
Слобожанщина всуціль
змосковщена. Якщо катедру українознавства ХНУ
організовано на базі катедри історії КПСС, а викладачі, які читали історію
цієї злочинної структури,
почали викладати історію
України, то можете уявити, як вони розповідали
про Мазепу, Дорошенка,
Петлюру, Бандеру! На
пропам’ятну дошку Юрієві
Шевельову ми збирали кошти по копійці, а досі чинна геповлада її цинічно
потрощила. Мене прикро
вразило, що Вчена рада
ХНУ не захистила чесне
ім’я свого почесного професора. Так, Харків — студентське місто, але, при-

їжджаючи туди, студенти
швидко втрачають свою
ідентичність. А Львів —
це унікальне історичне середовище, в якому людина
теж стає іншою.
— Над чим працюєте у
Львові?
— Презентував „Кобзар“ в Українській академії друкарства, в ЛНУ
ім. І. Франка, у львівській
філії МАУП. У Будинку
вчителя зустрівся з випускниками 1939 року
і був вражений: прийшли
такі панянки, яких я бачив
хіба в кіно — інтелігентні,
вишукані! Це я мав честь
зустрітися з ними, а не
вони зі мною. Наразі готую великий словник наукової мови. Ми перестали вживати тих чи інших
„репресованих“ термінів,
кажучи: „А де ви їх взяли?
Покажіть, де це зафіксовано“. Має бути словник.
Потрібен прецедент. Цього словника сподіваюся
завершити до наступної
конференції „СловоСвіт“.
У ньому буде близько
150 тисяч слів і широка
ілюстративна база.
— Ваш „Кобзар“ видано
Харківським правописом,
який уважаєте за взірець
для удосконалення українського правопису не тільки
Ви, а й професор О. Пономарів, І. Фаріон, І. Ющук.
Але „Проєкт 1999-го року“
так і не прижився. Який досвід інших країн щодо змін
у чинному правописі?
— 1991-го року мовознавці намагалися відродити
українські слова. Але їм

не вдалося. Це була косметична операція, під час
якої повернули літеру „ґ“
і кілька слів, а загалом
лишився правопис Постишева й Кагановича.
Харківський правопис помер. Чинний академічний
правопис — це Біблія для
мовознавців, а я знайшов
там 21 помилку! Зміни до
нього може внести тільки правописна комісія,
а її розігнали ще 2000-го
року. Змінюють правопис
у різних країнах. Докорінно це зробили німці,
і нема вже грецької мови,
але є новогрецька… Деякі країни, як от Молдова,
вернули до латини. Радянська система накинула
кирилицю багатьом своїм
республікам, крім прибалтійських країн, Грузії
та Вірменії. Якщо ж у нас
відбудеться мовна реформа, то це не переверне всього з ніг на голову.
Просто буде точність визначень. Нинішній правопис штучний. Навіщо нам
мавпувати не кращі взірці
чужої мови? Наша писемність давня, автентична.
Наше письмо на теренах
України існувало до Кирила і Методія. Звісно,
при реформуванні ніхто
не повертатиметься до
сивої давнини, але ж керуймося нормами автентичності української стилістики і лексики!
Спілкувалась
Анна ГЕРИЧ
На прохання співрозмовника,
пряму мову подаємо
за Харківським правописом.
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досвід

Як виростити інновації?
„У
країна має бути на мапі високотехнологіч
них країн світу. Бути чи не бути — це вже
не питання. Ви мусите бути!“ — переконує
українців Віктор Корсун, експерт із трансферу
технологій та комерціалізації зі США. Амери
канець українського походження, за фахом
інженер-електрик, свого часу був заступником виконавчого директора міжнародної організації „Український науково-технологічний центр“. Недавно за
підтримки Посольства США в Україні
спілкувався зі студентами в Києві та
Львові. На зустрічі зі львівськими
політехніками розповів, як зробити
Україну одним із лідерів у світі інновацій і високих технологій.

Від мрії
до світового бренда
Маленька дівчинка поливає квітку: вона вірить у те, що та виросте,
не шкодує часу і зусиль — з такого образу розпочав зустріч В. Корсун. Аналогічно з інноваціями:
без мрії, ентузіазму і праці ідея
ніколи не перетвориться в реальний винахід, реальну компанію.
Без пориву й наполегливості Стіва
Джобса і Стіва Возняка не було б
комерційно успішного персонального комп’ютера, а без ідей студентів Стенфордського університету
Сергія Бріна і Ларрі Пейджа ми не
мали б незамінного для мільйонів
Google’а. Перш, ніж потрапити до
рук масового користувача, стати
продуктом чи сервісом, винахід
(як-от лазер, транзистор, телефон,
ТБ, комп’ютер, інтернет) мусить
пройти шлях складної еволюції та
комерціалізуватися.
— Що спільного між цими прикладами? Нині це багатомільярдні
доларові продукти. Здебільшого не
старші за 50 років. Всі є революційними та змінили світ. І започатковані здебільшого молодими вченими,
які вірили в себе, — каже американський експерт. — Силіконова долина, що є найвидатнішою моделлю
підприємництва, була започаткована двома інноваторами Вільямом
Х’юллетом і Девідом Паккардом,
які у 1939 році заснували компанію
Hewlett-Packard. А нині Долина —
це тисячі малих стартап-компаній,
гравці глобального ринку, мільярдні
інвестиції. Чи були в цих інновато-

рів проблеми? Звісно, були. Чи було
легко? Абсолютно ні. Всі вони вчилися на помилках, але бралися за
справу зі ще більшою пристрастю.
Бо вірили в те, що робили, і в самих
себе. Я хочу, щоб ви повірили в себе!

США, ЄС, Японія і Україна
Україна може ввійти до товариства
високотехнологічних держав, певен В. Корсун, адже є землею талановитих інноваторів (І.Мечніков,
Є. Патон, І. Сікорський, О. Антонов,
ін.; шість осіб з українським корінням є Нобелівськими лауреатами).
Не бракує знаних у світі інновацій
і нині: біотехнологічні регулятори
росту рослин, які помножують урожаї на 25 , магнітні системи для
неінвазивної діагностики хвороб
серця, біосурфактанти для очищення води, магніто-, октанометри,
програмні додатки і чимало інших
розробок учених із Києва, Харкова,
Львова, Дніпропетровська, Одеси,
Донецька. І стосуються вони актуальних напрямів, як медицина, альтернативна енергетика, біоінформатика, електроніка, сільське господарство, безпека. Відстежувати
вітчизняні техноновинки допоможе
http://www.techprofiles.org/.

Університет як рушій
економіки
В Україні є добра освіта й наука, вистачає винаходів і технологій, але,
за словами В. Корсуна, проблема
в тому, що вони не виходять на ринок, тобто не „доростають“ до рівня

інновацій. Змінити це може інтеграція освіти, науки і бізнесу, новий
підхід у виборі наукових проектів (за
критеріями корисності для українців, творення робочих місць, зменшення „відтоку мізків“, вирішення
важливих дослідницьких проблем),
а також розвиток підприємництва,
малого і середнього бізнесу, що
в розвинутих економіках є основним
джерелом нових, до того ж високотехнологічних робочих місць.
Опираючись на американський
досвід, доповідач пропонує модель
перетворення українських вишів
у рушії підприємництва, економіки і конкурентоспроможності
країни. У США університети й науковці разом з інвесторами творять
стартап-компанії (науковці відповідають за ідеї та роботу, виші —
за патентування). Стартап є незалежним від вишу, сплачує податки,
коли стає прибутковою структурою. Звичайно, інвестори ризикують (у середньому 1 із 10 стартапів
стане успішним), але якщо старт
вдалий, за кілька років компанія
зросте в рази, а найголовніше —
дасть людям роботу: інвестиція
у 200 тис. дол. — це 10–20, 5 млн. —
400–500 високотехнологічних робочих місць. Україна, звісно, — не
Америка, і для запуску тамтешньої
моделі нам потрібні зміни, зокрема
законодавчі. Це дало б інвесторам
достатні гарантії, а вишам дозволило б орієнтуватись поза державним фінансуванням на контракти
з індустрією і трансфер технологій, який передбачає міжнародне
патентування і ліцензування, маркетинговий аналіз і порівняння
з конкурентами, а також створення
стартапів.
Студентам — майбутнім інноваторам — гість зі США радить думати про поліпшення якості життя, перетворення ідей і винаходів
в інновації, що сприяли б розвитку
індустрії в Україні і світі. А ще шукати однодумців, вивчати досвід
конкурентів, поліпшувати англійську, багато працювати:
— Годі розмовляти — почніть
працювати… Просувайте себе —
ніхто не зробить це за вас… Не
зволікайте: якщо не зараз, то коли,
якщо не ви, то хто?.. Ваш інтелект —
це безмежний природний ресурс для
майбутнього України.
Ірина ШУТКА
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з історії освіти

Від інженерної школи —
до технічного університету

Ч

еський технічний
університет у Празі
відсвяткував 300 років
від часу заснування.

Прага з часів середньовіччя була відомим інженерним центром у Священній Римській імперії,
кордони якої простяглися
від Центральної Європи
до берегів Атлантичного
океану. Інженерна справа
в Богемії (Чехії) системно
розвивалася завдяки неперервній технічній освіті,
яку здобували чеські ремісники у цехових школах.
Завдяки цьому найстаріший технічний університет у світі є сьогодні саме
у Празі.
Свою історію Технічний університет у Празі
розпочинає з 1707 року
з моменту підписання
декрету австрійського
імператора Йосифа І про
відкриття Богемської станової інженерної школи
на прохання військового
інженера Х. Віленберга.
1803 року цю інженерну школу реорганізовано в технічне училище,
а 1806-го — в політехнічний інститут. Ідеологом
цієї модерної трансформації був професор Карлового університету про-

фесор Франтішек-Йозеф
Герстнер, який за взірець
майбутнього політехнічного закладу для Праги
взяв модель політехнічної
школи у Парижі. Першим
директором Політехнічного інституту став старший Герстнер Ф.-Й., а молодший Герстнер Ф.-А.
став найвідомішим на той
час випускником цього навчального закладу разом
із інженером Яном Пернером.
1863 р. через поділ нав
чальних закладів Західної
Європи на елементарні,
тобто середні та вищі
він отримав статус ВНЗ,
а 1869 р. його розділили на
чеське та німецьке відділення. Наприкінці 1870-х
років було завершено будівництво на Карловій
площі нового навчального
корпусу за проектом архітектора Ігнатія Ульмана.
Австро-угорський імператор Франц-Йосиф І,
надавши інституту статус вищого навчального
закладу, запровадив цим
декретом академічне самоврядування в інституті і, починаючи з 1864 р.,
ректора не призначали, а обирала його професорська спільнота.
У серпні 1879 р. Чеський

політехнічний інститут
учергове змінив назву
на Чеську вищу технічну школу у Празі. 1901 р.
цей навчальний технічний заклад отримав право
на присудження звання
доктора технічних наук.
Перед початком Першої
світової війни у Вищій
технічній школі навчалося близько 3000 студентів
очної форми навчання.
Дальший поступ цей
технічний заклад зробив
після утворення 1918 р.
самостійної Чеської держави. 1920 р. внаслідок
об’єднання Вищої технічної школи зі сімома
вищими навчальними
закладами було створено ВНЗ зі сучасною назвою — Чеський технічний університет у Празі.
Після завершення Другої
світової війни (1945 р.)
деякі факультети перетворили у самостійні вищі навчальні заклади (сільськогосподарський інститут,
залізничний інститут,
хіміко-технологічний інститут).
1957 р., коли Чеський
технічний університет
святкував своє 250-річчя,
на його 7 факультетах (інженерно-будівельному,
архітектурному, інженерного машинобудування, електротехнічному,
лісному, економічному
та інженерно-землемірному) навчалося близько
12 тисяч студентів.
Сьогодні в університеті на 8 факультетах
(будівельному, машинобудівному, електротехнічному, архітектурному, транспортному, інформаційних технологій,
біомедичної інженерії
та ядерної фізики) навчається понад 23 тисячі
студентів. Загальна кіль-

кість місць у гуртожитках
університету становить
більше 8 тисяч. На всіх
факультетах, підрозділах
і в гуртожитках студенти і співробітники мають
вільний доступ до інтернету засобом Wi-Fi. На
території університету
діє Національна технічна
бібліотека.
Крім названих факультетів, університет має ще
6 самостійних окремих
підрозділів: Інститут
імені Клорнера, Інститут
вищих досліджень імені
Масарика, Інститут фізичного розвитку і спорту, Інститут технічної
й експериментальної
фізики, Інформаційний
і обчислювальний центр
та Центр технологій і інновацій.
Чеський технічний університет тісно співпрацює відповідно до укладених договорів із багатьма
відомими компаніями світу: Toyota, Bosch, Siemens,
GE, Rockwell, ABB Group,
DaimlerChrysler, Skoda
Auto, Ericsson та інші.
У стінах університету
впродовж 1837–1847 рр.
працював видатний учений, професор математики та прикладної геомет
рії Крістіан Доплер, який
у 1842 р. відкрив „ефект Доплера“ — явище зміни частоти хвилі, яку фіксує спостерігач, що залежить від
швидкості і напрямку руху
джерела хвиль і спостерігача стосовно одне одного.
А ще в університеті
працював професором відомий фізик — українець
Іван Пулюй.
Роман МЕЛЕХ,
Михайло ВЕЛЬГОШ,
Олег СЕРГЕЄВ,
Асоціація випускників
Львівської політехніки
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рідні терени

Відновлення історичної
справедливості
С

вятослав Шеремета, доцент кафедри політології та міжнародних
відносин ІГСН Львівської політехніки, належить до когорти тих,
хто проводить велику роботу з відновлення історичної пам’яті про тих
українців, які в різні роки трагічно загинули на теренах Закерзоння.

Його часто можна побачити в поїздках суспільно-культурних товариств, які час від часу вшановують
своїх земляків, що в силу різних
трагічних обставин навічно залишилися на рідних теренах. Як депутат
Львівської обласної ради, заступник
голови постійної комісії з питань
євроінтеграції, транскордонного
співробітництва та зв’язків з українцями за кордоном й відповідальний
секретар Державної міжвідомчої комісії з увічнення пам’яті учасників
антитерористичної операції, жертв
воєн та політичних репресій, він має
прямий стосунок до відновлення
українських військових цвинтарів та
встановлення пам’ятників на місцях
символічних і справжніх поховань
українців у нинішній Польщі.
— Після Помаранчевої революції в обласній державній адміністрації мені довірили очолити управління з питань внутрішньої політики,
відтоді й почав співпрацювати з громадськими організаціями депортованих і переселенців, — говорить
Святослав Петрович. — 2007-го, за
підтримки Львівської обласної ради,
вдалося розпочати закладання щорічних коштів на підтримку поїздок
суспільно-культурних товариств на
рідні терени. Практично з 2005 року
почали займатися справами поховань наших героїв та жертв на території нинішньої Польщі. Мені довелося бути учасником перемовин
про відкриття пам’ятника-меморіалу
366 загиблим українцям у селі Павлокомі, інших пам’ятних місць на
території Надсяння, Холмщини,
Лемківщини, Любачівщини. Далі
у цій роботі я брав участь і як відповідальний секретар Державної комісії з увічнення пам’яті жертв війни та
політичних репресій (так вона тоді
називалася) при Кабінеті міністрів
України. Ми підписали Протокол
між двома державами про упорядкування 44 поховань по обидва боки
кордону. Прикро, що українській
стороні через постійний брак коштів

вдалося зробити значно менше, ніж
польській. Та попри все, ми упорядкували поховання в Павлокомі, Заліській Волі, Сагрині, Ланцуті. Комунальне підприємство „Доля“, за
сприяння Львівської обласної ради
проводить велику дослідницьку роботу в архівах із пошуку поховань,
їздить в експедиції для виявлення
місць загиблих українців на території Польщі. Вже побували в Бещадах, у селах Ляхава (якого нині вже
нема), Волі Волоцькій, Гуті Порубі,
Руді-Ружанецькій, Люблинці, хуторі
Жари, Модринь і Колонії Модринь.
Торік вдалося провести пошукові дослідження на Дуклянському перевалі
і перепоховати 17 наших вояків на
комунальному кладовищі Дуклі.
— Чи маєте порозуміння з польською
стороною?
— Нині непросто отримати дозволи
на перепоховання з польського боку,
та маю надію, що після Революції
Гідності нам вдасться працювати
з Польщею на партнерських засадах.
Вже є перші дуже позитивні сигнали:
на наше звернення стосовно місця
захоронення українців в Любачеві, які постраждали від польської
комуністичної влади, ми отримали
дозвіл на проведення таких робіт.
Незабаром цим займеться спільна
українсько-польська експедиція.
Якщо ці поховання знайдуть, буде
проведено їхню ексгумацію і перепоховання. За кошти ЛОР вдалося
розпочати відновлення меморіалу
воїнам армії УНР та УГА в Ланцуті.
Там уже стоїть історичний пам’ятник
з таблицею, 33 символічні хрести,
територію закладено бруківкою.
Зараз працюємо над відновленням
другої частини меморіалу. Відповідно до нашого задуму, там ще має
стояти барельєф Симона Петлюри.
На таблицях впишемо прізвища
загиблих вояків. Вже встановлено
понад 500 таких прізвищ: 132 з них
встановив відомий український дослідник Олександр Колійчук із Пе-

ремишля, решту понад 400 прізвищ
у різних архівах знайшли фахівці
Ярослав Онищук та Остап Козак із
КП „Доля“. Вважаю, що це дуже цікава тема для досліджень, адже там лежать бійці з Галичини, Закерзоння,
а також з Волині, Київщини, центру
України, Січеславщини, Курської
губернії і навіть Санкт-Петербурга.
— В яких архівах працюєте?
— Наші дослідники працюють
з архівами Інституту національної
пам’яті Польщі, Підкарпатського,
Любельського воєводств, Актів нових, у Центральному військовому
архіві у Варшаві, у Львівському історичному архіві.
— Які маєте плани в увіковіченні
українських військових та цивільних
поховань у Польщі?
— Ми з Володимиром Середою запланували до 70-річчя подій 1945
року доповнити список українців,
які трагічно загинули в селі Пискуровичі, а також впорядкувати кладовища в Сівчині, Березці, Бахові,
встановивши там пам’ятні знаки.
Прикро, що часто доводиться відчищати пам’ятник воїнам УПА у Грушовичах. Шукаємо способи їхнього захисту від вандалів, які схоже,
живуть не у Польщі і роблять все,
щоб посварити обидва народи. На
часі — впорядкування кладовищ на
Холмщині, українських військових
поховань у Щипйорно, Стшалково,
Вадовіце, пошук прізвищ загиблих.
Сподіваюся, що після закінчення
війни з Росією матимемо більше
коштів на проведення цієї роботи.
Катерина ГРЕЧИН
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духовне життя

коротко

Молодь прославляла
Митрополита

П

ершого листопада минуло 70 років від дня смерті Митрополита Андрея
Шептицького. Вшанування цього великого подвижника віри розпочали
31 жовтня молодіжними чуваннями та молитвою за прославу Слуги Божого
Митрополита Андрея Шептицького за участю владики Ігоря Возняка.

Після урочистої молодіжної ходи у Соборі Св. Юра відбулася молитва на вервиці, в ході якої розважали над посланнями
Митрополита Андрея, які, незважаючи
на те, що написані більш як століття
тому, залишаються актуальними.
У ній взяли участь молодіжний хор
Архикатедрального Собору Св. Юра,
камерний хор Soli Deo Храму Пресвятої Євхаристії та струнна група молодіжного академічного симфонічного
оркестру INSO-Львів.
Цей вечір важливий ще тому, що став
альтернативним до іноземного свята
Хелловіну. Тож для молоді це був своєрідний вибір, кого впускати у своє життя.

Організувала чування молодіжна
спільнота „Святоюрська молодь“ разом із молодіжною комісією Львівської архиєпархії.
А 1 листопада відбулося вшанування пам’яті Митрополита Андрея
Шептицького Архиєрейською Божественною Літургією в Архикатедральному Соборі Святого Юра, яку очолив
Глава УГКЦ Блаженніший Святослав.
Крім цього, відбулась Академія-Реквієм, присвячена Митрополитові Шептицькому.
Підготувала
Наталія ПАВЛИШИН

на дозвіллі

Боротьба за першість
у міні-футболі

14

–16 жовтня активісти житлово-побутового відділу
Колегії та профкому студентів
і аспірантів Львівської політехніки провели традиційні змагання
Студмістечка з міні-футболу.

Організували змагання студенти ІТРЕ
Сергій Оніщенко та Сергій Редчук.
Цього разу мешканці гуртожитків знову проявили активність — зареєструвалося аж 20 команд. Турнір через велику
кількість команд тривав аж три дні.

Третє місце виборола команда „За
Брезіцького“, яка здобула перемогу
над командою „Туристи“. Володарями бронзових нагород стали: Віталій
Троць, Андрій Мельник, Мирослав
Миткалик, Григорій Лукашенко, Федір
Везир, Володимир Іванус, Юра Борис.
У фінальному матчі зустрілися команди „Дев’ятка“ та чинний чемпіон
Студмістечка — „Брозиліа“. У драматичному матчі на останніх хвилинах вольову перемогу вдруге поспіль здобула
команда „Брозиліа“, яка протягом турніру показала чудесний результат, забивши 25 м’ячів та пропустивши лише один у фінальному
матчі. Першість змагань вибороли Ростислав Сабадашка, Іван
Мушка, Олександр Медулич,
Ігор Сиргі, Дмитро Стець, Михайло Димид, Юрій Стеценко.
Друге місце посіла „Дев’ятка“:
Богдан Кривий, Ігор Микитюк,
Ігор Неповинних, Іван Скильський, Іван Побуцький, Андрій
Снітко.
Віктор КЛИМКО,
студент першого курсу
магістратури ІЕСК

З нагоди 96-ї річниці утворення ЗУНР у регіональному
ландшафтному парку „Знесіння“ вшанували пам’ять
стрільців Української Галицької армії, які полягли
в боях за Львів і молоду
Українську Республіку
в грудні 1918 р. Панахида
відбулася 1 листопада біля
єдиної не знищеної у Львові
братської могили на цвинтарі
Старого Знесіння.
З 29 жовтня до 9 листопада у Львові проходить ХІ
Мандрівний міжнародний
фестиваль документального кіно про права людини
Docudays UA. Для перегляду
представлено понад 30 найкращих документальних
стрічок 2012–2013 рр. До
програми ввійшли фаворити
ХІ Міжнародного фестивалю
документального кіно про
права людини Docudays UA
та добірка стрічок молодих
кінематографістів України.
Відбувся також ряд майстеркласів, зокрема „Надання
першої медичної долікарської допомоги“, „Вогнева та
тактико-спеціальна підготовка для цивільного населення“, „Як захистити свої
трудові права?“.
Тренінг „Секрети публічного
виступу“ для молоді організувала міжнародна молодіжна
організація AIESEC. Захід провів досвідчений бізнес-тренер
та мотиваційний спікер Юрій
Камельчук. Цей тренінг був
корисний для тих, хто прагне: здобути та вдосконалити
навики виступів; впевнено
спілкуватись та ефективно
комунікувати з аудиторією;
навчитися керувати своїм
голосом.
Профбюро студентів ІКНІ
Львівської політехніки організовує перегляд фільмів
англійською та українською
мовами. Щосереди в ауд. 114 І
навчального корпусу всі охочі
можуть прийти і подивитися
кіно на різноманітну тематику
англійською чи українською
мовами.
За матеріалами інформагенцій
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активна молодь

Дівчина, яка вміє мандрувати
С
понтанні подорожі, безліч
нових знайомств, цікаві проекти, здобування нових знань
та досвіду — головні орієнтири
життя магістрантки першого
курсу Інституту післядипломної
освіти Христини Жук.

— Знаю, що маєш чималий досвід
у реалізації різноманітних проектів
не лише для українців, а й закордонних
гостей, розкажи трохи про це.
— 10–17 листопада зреалізую міжнародний проект „Невідома Україна“ (Unseen all Ukraine), на який
з’їдуться 60 учасників із різних країн
Європи. Подорожуватимемо не лише
великими містами, а й селами, проводитимемо майстер-класи з ковальства, сироваріння в селі Микуличині
на Івано-Франківщині (там є ферма,
де роблять сир на продаж у Швейцарію), виноробства, різьблення по
дереву, також будемо вчити українські танці, пісні. Плануємо охопити
Івано-Франківську, Львівську, Рівненську та Волинську області.
Недавно здійснювала всеукра
їнський проект „Твоя країна“
у м. Бурштині. В такому малому місті він відбувався вперше. Ми їздили
в Рогатин, де показували одну з чотирьох найдавніших ікон в Україні,
відвідали музей, стару церкву, яку
внесено до Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО і, за переказами, в ній був
священиком батько Роксолани, також побували у її домі-музеї.
Переконана, що такі проекти треба проводити саме в малих містах,
бо у великі міста люди й самі їдуть.
А в такий спосіб можна розвивати
містечка і села, демонструючи, що
й там можна цікаво проводити час.
Та завжди цікаво й самій брати
участь у проектах. Дуже сподобався
проект„Нові ідеї — нова робота“,
який проходив у вересні в одному
польському селі. Ми ліпили хату
з глини, виготовляли музичні інструменти зі сміття і пробували на
них грати, варили сир. А серед українських проектів цікавим був літній
табір для громадських діячів, де вчили, як розмовляти з міліцією.
— Ти багато мандруєш. Які поради
могла б дати молоді, яка мріє подорожувати?

— Щоб порозумітися в подорожах,
достатньо доброго знання англійської мови. А, щоб подорож була
дешевою, найкраще стежити за акціями. Так, наприклад, зараз є акція
на польський автобус: за 1 злотий
можна поїхати з Варшави до Берліна,
за 15 злотих з Варшави до Праги. Добратися до Польщі теж недорого: зі
Львова до польського кордону (Шегині) можна заїхати на електричці
за 5 грн., звідти за 2 злотих до Перемишля, а там автостопами до Варшави. Якщо захотіти, то достатньо
500 грн., щоб заїхати до Німеччини.
Зазвичай не планую поїздок, люблю
спонтанність. Якщо бачу, що є акція
і в ті дні я не дуже зайнята, то можна
їхати. Завжди беру спальник, карімат,
бо, може, буду спати в полі, на вокзалі
чи автостанції. А взагалі стараюся шукати ночівлю через каучсерфінг.
Завжди в подорожі визначаю
для себе декілька важливих речей:
оглянути найцікавіші пам’ятки, пофотографуватися, потанцювати під
їхню музику, спробувати національні страви і, звичайно, знайти нових
друзів, щоб вони приїхали в Україну. Нещодавно до мене приїжджав
приятель із Малайзії, з яким познайомилася в Америці.
— Які мандрівки були найцікавіші та
найбагатші емоційно?
— Я побувала в Мексиці, США, по
всій Європі, крім Балканських країн,
але ще не була в екзотичних країнах,
зараз мене манить Камбоджа.
Цікавою була поїздка на Аляску,
де за обміном вивчала англійську та

працювала в готелі. Там я потребувала двотижневої адаптації, бо різниця
в часі аж 14 годин і білі ночі. Враження маю чудові. Лише деякі моменти
були складними, особливо коли загубила паспорт. Взагалі найгірше, що
може статися за кордоном, — втрата
документів, а особливо, якщо ти на
Алясці, яка не має сухопутного сполучення зі США, українські консульства є лише в Каліфорнії і Вашингтоні. Врешті все завершилося успішно,
хоч тяглося це все два місяці, паспорт мені підкинули.
А найбільше вразила Америка, бо
це справді якийсь інший світ. Тільки
там я усвідомила, що таке слов’янська
душа. В Україні, у слов’янських країнах і навіть у Європі люди переймаються твоїми проблемами. Там теж
наче всі доброзичливі, цікавляться
твоїм життям, але як тільки починаєш розповідати, що в тебе якась
проблема, на цьому розмова закінчується, і ти справді почуваєшся самотньою, хоч маєш багато друзів. А от
щодо працевлаштування, то справді
все значно простіше. Там я зрозуміла, що українці надзвичайно розумні.
За тиждень роботи я вже була менеджером. Бо для них кмітливість — це
щось неймовірне. Вони звикли робити одну дію, але дуже професійно,
ми ж уміємо робити все і з будь-якої
ситуації можемо знайти вихід.
— Розкажи, чим ще займаєшся.
— У вільний час вивчаю японську
мову, люблю фотографувати і вишиваю, раніше займалася дзюдо, але зараз через брак часу довелося покинути
заняття. Я закінчила Національний
педагогічний університет ім. М. Драгоманова, здобувала спеціальність археолога. Спершу думала продовжити
навчання за кордоном, але події, які
розгорнулися в нашій країні, не дали
мені такої можливості. Вважаю, що
у важкі часи треба залишатися в своїй
державі, тим більше, що мій тато воює
в АТО і потребує підтримки. Вибрала
не лише Політехніку, а й Львів, бо це
справжнє українське місто. А спеціальність „управління проектами“, бо
займаюся різноманітними проектами,
щоправда більше соціального спрямування і, думаю, що за цією професією
майбутнє.
Наталія ПАВЛИШИН
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Загадка степової душі
Олега Мінька

О

дин із найкращих сучасних
художників України, який
фізично відійшов від нас торік,
повертається у своїх полотнах — у галереї „Гері Боумена“
(вул. Наливайка, 18) відкрито
виставку робіт двох останніх
років його творчості.

| Світлини Наталі Яценко

Екзистенційні переживання митця
драматичні й глибокі, інколи — реалістично зрозумілі, ще частіше —
зашифровані в образах і лініях,
збагненні тільки постмодерністам.
Уродженець Донбасу, Олег Мінько відтворює не тільки рідні йому
степові й міфічно-героїчні мотиви, а й власною пластичною мовою
створює неповторний, дещо метафізичний світ. Окреслити цей світ
спробували художники, які знали
митця і прийшли на відкриття його
виставки.
Народний художник України
Любомир Медвідь визнав, що важко виповісти чуже бачення життя,
але не можна не зауважити, що естетика і роздуми у картинах Мінька органічно поєднані. На думку

мистецтвознавця Романа Яціва,
творчість Олега Мінька стимулює
мислення і сприяє пробудженню.
Мислив же він категоріями модернізму, які перевів у якість українського буття 60–80-х років минулого століття, коли треба було обстоювати свій погляд.
— Олег Мінько дав оцінку тогочасним суспільним деформаціям,
зберігши пошук нових форм і смислів. Мінько є загадкою і буде нею.
Відхід не змінив оцінку його творчості — треба знаходити нову методологію оцінювання, — підсумував
мистецтвознавець.
Колеги з кафедри текстилю
ЛНАМ, де Мінько працював, додали
до спогадів і розуміння митця свої
спостереження: був доволі прагматичним і не розпорошувався на
непотрібні речі, створив умови для
праці, бо мав єдину мету — малювати й малювати.
Виставка духовно чиста, у ній,
вважає поет Ігор Калинець, який
знав художника з найперших мистецьких циклів, на яких він не акцентував увагу, відчутний подих
степу. Однак, щоб збагнути всю
творчість, треба знати ауру Донбасу, його пракультурний контекст.
Ця експозиція — своєрідна увертюра до вшанування пам’яті Олега
Мінька — наступного року у квітні
заплановано відкриття ретроспективної виставки в Національному музеї ім. Андрея Шептицького
у Львові.
Наталя ЯЦЕНКО

На кафедрі хірургії Львівського
національного університету
ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. Ґжицького відкрили перший в Україні
музей підків. Музей постав на
основі унікальної колекції підків, яку зібрали у 30–40-х роках
XX століття визначний ортопедист, професор Казимир Щудловський і його батько-коваль.
Фонди музею налічують понад
400 експонатів, що походять із
різних куточків світу.
30 жовтня у національний прокат вийшла українсько-французька стрічка „F63.9. Хвороба
кохання“. Легка лірична комедія
Дмитра Томашпольського й Олени
Дем’яненко присвячена непереможній силі любові. Відверта
й водночас інтелігентна історія
кохання лікаря-венеролога та
космонавта розвивається у дивовижно-химерних місцях, наприклад, у космосі. Вона зачіпає багато пластів нашого повсякдення.
У Національному академічному
драматичному театрі ім. М. Заньковецької 6 листопада відбудеться документальна інтерактивна танцювальна вистава
„Цукрова Незалежність“. Її
створив театр танцю MADRIN
до 10-ї річниці своєї діяльності
і присвятив пам’яті Небесної Сотні. У ній глядач побачить хореографію європейського рівня,
покладену на пісні улюблених
українських виконавців. Півторагодинне шоу буде сповнене
емоцій. Частина коштів, зібраних
від продажу квитків, буде спрямована на забезпечення військових
в зоні АТО.
У рамках свого ювілейного всеукраїнського туру українська
група „Скрябін“ 11 листопада
дасть у Львові у Палаці спорту
„Україна“ великий сольний концерт. „Це скромний концертний
тур з нагоди скромної дати —
25 років групи, це ексклюзивна
програма на три години“, — каже
лідер гурту Андрій Кузьменко.
У турі „Скрябін“ презентуватиме
свій 25-й альбом, який так і називається — „25“. Тур охопить такі
міста: Одеса, Миколаїв, Херсон,
Запоріжжя, Черкаси, Івано-Франківськ, Рівне та Чернігів.
За матеріалами інформагенцій
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Студентська текстура осені

Р

еалістичний і абстрактний
живопис, графіка, витинанки — ГО „Мистецьке об’єднання
Текстура“ у підземних залах
Музею ідей (вул. Валова, 18 а)
репрезентує творчість молодих
митців, не обмежену ні тематикою, ні жанрами.

Виставка „Осінь текстури“ — це перший крок до популяризації тих, хто
стає на шлях мистецтва більш впевнено (бо за плечима — вже шмат навчального життя) і хоче, щоб його
роботи оцінили інші, а ім’я згодом
стало відоме.
„Мистецьке об’єднання Текстура“ виникло на початку цього літа.
Його організатори — Анна Дем’янчук

(НЛТУ України, дизайнер), Олег Канафоцький (ЛНАМ, текстиль) і Соломія
Якимів (ЛНАМ, графік-дизайнер) працювали разом у Студентському братстві, здружилися і вирішили робити
добру справу спільно, а власне допомагати своїм молодим колегам заявити світові про себе. Розвішали афіші
по вишах. Тридцять робіт через занизький мистецький рівень на виставку не потрапили. Участь же в ній взяло
16 осіб: троє — з Лісотехніки, двоє — зі
Львівського державного коледжу декоративного й ужиткового мистецтва
ім. І. Труша, решта — представники
ЛНАМу. Кожен виставив по 2–3 роботи у тих жанрах, в яких працює.
Вибір Музею ідей як місця для
експонування був не випадковим —

ювілейна експозиція

Квіти, море та пейзажі
С

торіччя від дня народження типового представника львівської
живописної школи Петра Грегорійчука родина відзначила відкриттям ретроспективної виставки його творів у Національному музеї
ім. Андрея Шептицького у Львові. Значна частина картин — з музею,
решта — з приватних збірок.

Терниста доля митця — навчання
мистецтва у Коломиї, Кракові, після
Другої світової війни — Львів, де
і зостався жити до смерті, по-своєму
відображалася у його творчості. Так
40-і роки характерні проявом впливу Івана Труша і виявом експресіонізму, а 50-ті — вже зміна кольорів,

композиції. Тоді Петро Грегорійчук
малює багато краєвидів — Балтійське море, пейзажі Криму, Карпат.
Наступне десятиріччя — продовження еволюції художника, індивідуалізація. Загалом, митець тяжів до
реалізації в різних жанрах — у його
творчій спадщині, окрім пейзажів,

тут раніше відбувалася виставка дипломних робіт, а оренда залів, порівняно з іншими львівськими галереями, найдешевша, і діють знижки
для студентів.
Виставка триватиме до 12 листопада, однак має стати щорічною
й отримати весняне продовження —
„Весна текстури“. Крім цього, впродовж року „МО Текстура“ (www.textyra.
lviv.ua — сайт у процесі розробки) планує реалізувати багато інших проектів, тому відкрита до співпраці.

є сюжетно-тематичні роботи, за
якими вловлюється динаміка опору,
портрети, шаржі, шкіци, натюрморти, не оминав і історичну проблематику. Своє відчуття часу точно формулював через гротескність. А щоб
неповторно відтворити львівську
урбаністику, за спогадами доньок
художника, вивчав архіви. Якраз
таку універсальність митця, що поєднує національну специфіку та європейську проорієнтацію, і демонструє теперішня виставка.
Заплановано видання художнього альбому робіт Петра Грегорійчука, гортаючи який, можна буде
занурюватись у його цікавий стиль
вираження неспішно.

фотофакт

Н

а торці будинку на вул. Чорновола, 29 з’явилося зеленосонячне графіті. Його виконав
відомий польський художник
Бартек Свьонтецький. Невдовзі
на Підзамче за адресою вул. Гайдамацька, 14 будинковий мур
теж оживе — на ньому буде
намальоване графіті з птахом.

Поява графіті авторства польського художника є підсумком проекту
Polish Urban Art, який спрямований

| Світлина Олександра Шутюка

Львів стає кольоровішим
на популяризацію і презентацію міського мистецтва
у Європі. Польські творці вуличної краси є одними з найвизначніших у світі, в чому
можна пересвідчитися, відвідавши виставку їх робіт
у культурно-мистецькому
центрі „Дзиґа“.
Щодо графіті, яке побачимо на
Підзамче, то його автором є Тарас
Довгалюк зі Львова. За ескіз цього
художника під час відкритого голо-

сування 29 жовтня жителі і гості району віддали найбільше голосів.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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творчий студент

Мрії мусять ставати ціллю

О

лег Томіцький — студент
екстернату ІКТА, навчається на системній інженерії, грає
на фортепіано, пише музику,
а в майбутньому бачить себе
композитором.

Самокритичність
і лінь
Дуже вимогливий до себе і самокритичний. Таке враження склалося про
цього хлопця під час нашого спілкування, адже, розповідаючи про
себе, він часто повторював: „Це на
низькому рівні“, „Над тим треба ще
працювати“, „А це взагалі не варте
уваги“. Попри те, Олег Томіцький
уже твердо знає, що в майбутньому
його життя буде пов’язане з музикою, яка змалку для нього — на першому місці.
— Пам’ятаю, як у дитинстві любив дивитися виступи музикантів на
телебаченні. Найбільшу цікавість
мав до тих виконавців, які грали на
клавішних інструментах. То я собі
маневрував руками, наслідуючи їхні
рухи, — згадує Олег.
А потім мама відвела восьмирічного сина до музичної школи. Разом
вирішили, що Олег вчитиметься
грати на фортепіано, адже і він сам
альтернативи не бачив, і батьки так
хотіли.
— У музичній школі я був страшенно лінивий. Коли у третьому
класі на Обласному конкурсі юних
піаністів виборов третє місце, то
вже наступного року хотів покинути
музичну школу, бо мені було ліньки
готуватися до уроків. Але вчителька,
якій я тепер вдячний за це, проявила
суворість і твердо сказала: „Нікуди
тебе не відпущу, сідай і вчися“. Із
цією лінню, скажу, мені завжди доводиться боротися. Однак уже зараз
якось можу давати собі з тим раду.

Вдячний Політехніці
за вибір
Після дев’ятого класу середньої
школи Олег вступив до Дрогобицького музучилища. Однак коли був на
другому курсі, то вирішив навчатися в Політехніці, щоб… отримати
більш серйозну спеціальність. Вступ
виявився успішним і до закінчення

музучилища хлопець навчався у двох закладах
одночасно. Та вже від початку навчання у технічному виші його студентське життя переплелося
з музикою — почав
співати у камерному вокальному ансамблі „Аколада“,
виступати на щорічному студентському фестивалі
„Весна Політехніки“, долучився
до гурту „Рококо“. Коли керівник
„Аколади“ Володимир Савицький
розповідав мені про Олега, то охарактеризував його як талановитого
виконавця.
— Знаєте, саме у Політехніці методом різних експериментів
я таки зрозумів, що моє — це музика. Університет дав мені багато
можливостей щодо розвитку саме
в цьому напрямі. Якби я не вступив
сюди, то в найкращому разі працював би в музичній школі, — роздумує Олег.
Сьогодні хлопець готується до
вступу в Музичну академію. А допомагає йому в цьому композитор
і піаніст Олександр Козаренко, надаючи приватні заняття.

Про музичні уподобання
і власні творіння
Моєму співрозмовникові найбільше до вподоби класика та рок. Його
улюблений гурт — Nightwish із Фінляндії, який виконує музику в стилі
симфо-павер-метал, особливістю
якого є поєднання жіночого оперного вокалу з атмосферою паверметалу. Олегові подобається композитор і клавісист цього гурту Туомас
Холопайнен, якого вважає своїм кумиром, а його твори — шикарними.
Також подобається американський
гурт Metallica та український „Океан Ельзи“. Улюблені композитори — Моцарт і Шопен.
Щоденно Олег Томіцький приділяє музиці дві — три години.
Він не лише грає, а й пише власні
твори:
— Перші акорди я почав складати
ще в музичній школі. Звісно, це все

було примітивне і занадто
просте. Навіть коли вчителька мене хвалила, я розумів,
що це далеко не те, що мусить бути. Зараз мої творіння трохи більше
схожі до класики.
Однак у мене ще
дуже низький рівень.
На думку
Олега, музика — це 90 математики і 10 
таланту, адже
щоб скласти власний твір, треба добре рахувати кожну нотку. До слова,
у школі математика для хлопця була
улюбленим предметом.
— Скільки творів маєш у власному
доробку?
— Важко сказати. Про ті, які написав раніше, але вони не варті уваги,
я вже забув і аж ніяк не шкодую про
це. А решта — приблизно дванадцять творів у стилі класики і року
(близько 60  і 40  відповідно) середнього рівня, які потребують удосконалення. До слова, зараз працюю
над твором для „Аколади“.
— Чи Тебе щось надихає на творіння?
Якщо так, то що саме?
— Дуже багато музики чую у своїй голові, коли кудись іду. Надихає гарна погода, гарна картина,
гарний художній твір. Також до
написання мене спонукає музика
різних авторів, дуже хороший філософський фільм, над яким треба
задуматися. Іноді мені достатньо
пройтися по „Вернісажу“, переглянути пейзажі чи картини львівських
вулиць — і в голові народжується
мелодія.
Улюбленою книжкою Олега Томіцького є „Східний експрес“ Агати
Крісті. Серед улюблених фільмів —
„Распутін“, „Зелена миля“.
Розповідаючи про мрії, хлопець
наголошує, що аби втілити їх, вони
мусять ставати ціллю. Дуже хочеться написати симфонію, а також оперу, у якій висвітлити долю людини
на тлі подій Третього хрестового
походу та Другої світової війни.
Ірина МАРТИН
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Склала Христина ВЕСЕЛА
Колекціонер
поштових
марок

ВідсутПрозоПоказник ність
Італійрий
по Фарен- знань,
ський інертний
гейту неосвіче- кутюр’є
газ
ність

Співвідношення
розмірів
на карті

Пан в
Іспанії

Друг
Білосніжки

Туга за
батьківщиною

Етиловий
спирт

Навігаційна споруда на березі моря

Епічна
поема
Гомера
Хвороба
коней
Одиниця
виміру
потужності

Бог Сонця
у давніх
єгиптян

Обертова
хрестовина на прохідній

Космічне
агентство Індійська
кобра
США
Щаслива
доля,
удача

Горюча
рідина,
продукт
перегонки нафти
Одиниця
кількості
інформації

Угорський
автобус

Ручний
будівельний інструмент
Батьківщина
Одіссея

Сушені
абрикоси
без
кісточок

Італійська
сосна

Бог війни
у давніх
греків

Богослов’я

Дохід з
капіталу,
землі

Світлові
рядки на
екрані телевізора

Документ
для
про закін- Тулуб
скульпчення
тора
школи

Вчений,
що досліджує
космос

Злакова
рослина

Мулова риба з
прісних водойм
Північної Америки

Зала,
вітальня

Якість,
гатунок

Розмінна
монета
Лаосу

Крок у
танці

Висуше- Щипковий
ний
м’якуш струнний
муз. інкокоса струмент

Водяний
насос
Вулкан на
острові
Мінданао

Великі
ворота
Велика Антитероотруйна ристична
жаба
операція
Пружна
частина
підвіски
в автомобілі

Відповіді на сканворд,
опублікований у числі 31
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Гігантська
ящірка з
острова
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Німецький автомобіль
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Видатний,
гучний
успіх

Перемога
в шахах

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 32
Горизонтально: 4. Пегас. 8. Соляріс. 9. Опонент. 10. Адам. 11. Ехнатон.
12. Стир. 13. Ангола. 14. Сирена. 16. Апарт. 18. Гарда. 21. Миска. 22. Атентат.
23. Цимбали. 24. Міцар. 25. Панно. 27. Іврит. 29. Яранга. 31. Сармат.
33. Ніка. 34. Онтаріо. 36. Туті. 37. Стадіон. 38. Квінтет. 39. Ізіда.
Вертикально: 1. Агора. 2. Естафета. 3. Тясмин. 4. Психолог.
5. Соломина. 6. Унісон. 7. Староста. 13. Адаптація. 15. Акселерат.
17. Тонер. 19. Астра. 20. Дацан. 21. Меблі. 24. Мариніст. 25. Паганіні.
26. Одаліска. 28. Травіата. 30. Руанда. 32. Астана. 35. Армія.

J J J
У нас в офісі дуже крутий ксерокс:
якщо орієнтуватися по звуку, то
він сам перемелює деревину і виготовляє папір, а потім видає
негативи.
J J J
— Тату, а з чого складається
мозок?
— Відчепись, у мене інше в голові.
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інформатор

на захисті здоров’я

наш календар

Увага, туберкульоз!
В

8 листопада — великомученика Дмитрія.
9 листопада — День української писемності та мови (вшанування пам’яті
преподобного Нестора Літописця).

Україні з 1995 року проголошено епідемію туберкульозу. Нині ситуація залишається
загрозливою. Щорічно в нашій
державі вперше виявляють
30–32 тисячі осіб, хворих на
туберкульоз. На Львівщині за
минулий рік захворіло 1470 осіб.

Туберкульоз — це інфекційне захворювання, що виникає внаслідок інфікування мікобактеріями туберкульозу — паличками Коха. Найчастіше
трапляється туберкульоз легенів,
але буває туберкульоз кісток, нирок,
очей, шкіри, кишківника та інших
органів і систем. Мікобактерії є в організмі кожної людини, але не викликають захворювання, лише у разі
слабкого імунітету. Мікобактерія
туберкульозу не боїться ні холоду,
ні тепла, тривалий час зберігається
у пилі, ґрунті, снігових покривах,
любить вологу і темряву. Паличка
Коха при температурі +23 °С зберігає
свою життєздатність до семи років,
але від впливу прямих сонячних променів гине протягом 2–6 годин.
Первинний туберкульоз розвивається при першому контакті організму зі збудником. Найчастіше
зараження відбувається повітрянокрапельним шляхом, але можливе
через харчові продукти, брудні руки.
Туберкульоз вражає всіх, незалежно від соціального статусу, і характеризується такими ознаками: кашлем,
що триває понад 2–3 тижні, рясним
потовиділенням уночі, слабкістю,
безпричинною втратою ваги, підви-

щенням температури до 37 і більше
градусів без видимої причини, що
триває понад тиждень. Діагностується туберкульоз рентгенографічно.
При підтвердженні діагнозу призначається лікування тривалістю 6 місяців щонайменше. Курс протитуберкульозного лікування складається
з двох фаз: інтенсивної, яка триває
2 місяці, хворий приймає 4 або 5 препаратів щоденно; та підтримуючої, її
тривалість не менше 4 місяців, хворий приймає лише 2 препарати.
При порушенні правил лікування
існує велика загроза виникнення мультирезистентного туберкульозу — захворювання, при якому збудник не
чутливий до препаратів, якими лікувався хворий. Лікування туберкульозу однакове в усьому світі, ефективне
і дозволяє вилікувати 100 хворих із
новими випадками захворювання.
Слід наголосити, про відповідальність хворого на туберкульоз
щодо осіб, що знаходились у контакті з ним: повідомити оточуючих
про своє захворювання; зобов’язати
їх обстежитися у протитуберкульозному диспансері.
Якщо Ви вилікувались від туберкульозу — живіть спокійно, переосмисліть свій спосіб життя, відмовтеся від
шкідливих звичок, займіться фізичними вправами, дотримуйтесь раціонального харчування та не забувайте
щорічно проходити медичний огляд!
Володимир ШЕПІТЧАК,
начальник відділу охорони праці
Львівської політехніки

Повідомлення
про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Національний університет „Львівська політехніка“ має намір отримати
дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для
таких стаціонарних джерел викидів:
• паливної за адресою: м. Львів, вул. Театральна, 11, яка викидає в атмосферу азоту діоксид 0,08 т/рік і вуглецю оксид 0,22 т/рік;
• котельні за адресою: м. Львів, вул. Устияновича, 5, яка викидає в атмосферу азоту діоксид 4,5 т/рік і вуглецю оксид 3,95 т/рік.
Пропозиції та рекомендації просимо надсилати впродовж 30 днів
з дня опублікування в Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА
за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18 або м. Львів, вул. Стрийська, 98.

Пам’ятні дати
6.11.1811 — народився Маркіян Шашкевич, видатний український поет,
культурно-освітній діяч, один із засновників „Руської трійці“.
6.11.1814 — народився Адольф Сакс,
бельгійський майстер духових інструментів, винахідник саксофона.
6.11.1855 — народився Дмитро Яворницький, славнозвісний український
історик, етнограф, археолог, дослідник історії Запорізької Січі.
6.11.1912 — помер геніальний український композитор Микола Лисенко.
7.11.1857 — народився видатний історик, академік Дмитро Багалій.
7.11.1867 — народилася Марія КюріСклодовська, французький і польський фізик та хімік.
7.11.1917 — більшовицький переворот
у Росії.
8.11.1891 — народився Олесь Досвітній,
український письменник і громадський діяч.
9.11.1794 — помер Григорій Сковорода,
видатний український філософ, письменник.
9.11.1872 — народився Богдан Лепкий,
український прозаїк і поет, автор тетралогії „Мазепа“.
9.11.1918 — створено Державний Секретаріат ЗУНР.
9.11.1976 — створено на чолі з Миколою
Руденком Українську групу сприяння
виконанню Гельсінських угод.
10.11.1708 — російські війська Петра I
зруйнували Батурин (столицю гетьмана Мазепи), вирізавши всіх його
мешканців.
10.11.1759 — народився Фрідріх Шіллер,
німецький драматург, поет та історик.
10.11.1764 — маніфест Катерини II про
скасування Гетьманщини в Україні та
усунення з гетьманства Кирила Розумовського.
10.11.1838 — помер український письменник Іван Котляревський.
10.11.1893 — помер Леонід Глібов, український поет-байкар.
12.11.1929 — народився Зіновій Красівський, український поет і громадський
діяч.
12.11.1967 — у Нью-Йорку розпочав роботу Перший світовий конгрес вільних
українців.
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Многая літа!

Вітаємо!

Колектив кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології ІХХТ Львівської політехніки
сердечно вітає з ювілеєм кандидата хімічних наук, доцента кафедри

Щиро вітаємо активну просвітянку, ініціативного та мудрого порадника для молоді — старшого
викладача кафедри менеджменту персоналу та
адміністрування Інституту економіки та менеджменту, заступника голови Ради Товариства „Просвіта“ Львівської політехніки

Ольгу Василівну
ШВЕД.
Бажаємо ювілярці міцного здоров’я, родинного щастя,
творчої наснаги, життєвого оптимізму на многії літа.
Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
І добро не оминає хату,
Як не оминає світ весна!

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької
7 листопада — „Ромео і Джульєтта“ (балет). 18.00.
8 листопада — „Украдене щастя“ (опера). 18.00.
9 листопада — „Запорожець за Дунаєм“ . 12.00, „Лілея“ . 18.00.
12 листопада — „Уклін Тобі, Тарасе!“ (концертна програма). 18.00.

Молодіжний академічний театр ім. Л. Курбаса
7 листопада — „Лісова пісня“. 19.00.
8 листопада — „Апокрифи“. 19.00.
9 листопада — „Забави для Фауста“. 19.00.

Львівський академічний театр „Воскресіння“
6 листопада — „Розбите серце“. 16.00.
8, 9 листопада — „Провінційні анекдоти“. 18.00.

Надію
Любомудрову
з успішним захистом кандидатської дисертації.
Бажаємо дальших звершень на ниві науки та громадської діяльності.
Рада Товариства „Просвіта“
Львівської політехніки

Фотоклуб запрошує
Студентський клуб Львівської політехніки оголошує набір
у Фотоклуб. Фотографи, студенти-ентузіасти, любителі
фотографії, запрошуємо вас приєднатися до клубу фотографів! Участь безкоштовна.
За докладнішою інформацією звертатися за телефоном:
(063) 700-79-39; vk.com/nulp__foto__klub.

Колектив Інституту інженерної механіки та транспорту
Львівської політехніки глибоко сумує з приводу трагічної
смерті доцента кафедри механіки та автоматизації машинобудування, кандидата технічних наук
Михайла Васильовича Боженка
та висловлює щирі співчуття рідним і близьким.

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Бульбяка Максима Олександровича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Букармика Олега Івановича;
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студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Корбута Сергія Андрійовича;
студентський квиток № 08930764, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кіселя Євгенія Юрійовича;
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