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Львівська політехніка:  
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Що Ви знаєте про Політехніку? 
Сьогодні, 20 листопада, в актовій 

залі І корпусу відбудеться уро-
чиста академія з нагоди 170-річ-
чя Львівської політехніки.

Її відкрили 4 листопада 1844 року 
як Технічну академію. Відтоді 
українська молодь змогла здобу-
вати вищу освіту й у місті почала 
розвиватися промисловість. 
Навчальний заклад був на розі 
теперішніх вулиць Вірменської 
й Театральної. А через 33 роки 
з’явився новий корпус на тепе-
рішній вулиці Степана Бандери. 
Тоді академія отримала статус 
Вищої політехнічної школи 
і стала однією з академічних 
шкіл Австро-Угорської імперії. 
А вже в ХХ столітті — Політехні-
кою, Політехнічним інститутом 
і врешті — університетом.

За 170 років Політехніка пережила 
багато подій. Багато відомих 
учених тут викладали, з її стін 
вийшли знані особистості. Свого 
часу тут навчалися велетні на-
ції — Степан Бандера і Роман 
Шухевич, а також Петро Франко, 
Катруся Зарицька, Олег Гасюк.

З’явилися нові корпуси, лабора-
торії, бібліотеки. Університет 
здобув статус дослідницького. 
На сьогодні у п’ятнадцяти на-
вчально-наукових інститутах 
навчаються майбутні архітекто-
ри, будівельники, економісти, 
лінгвісти, правники…

Головний корпус Політехні-
ки є чудовою архітектурною 
спорудою. Стіни актової зали 
розписані одинадцятьма кар-
тинами за ескізами художника 
Матейка, які він створив у 80-ті 
роки позаминулого століття. 
Тепер у цій залі відбуваються 
великі урочистості, найкращі 
викладачі і студенти отримують 
відзнаки та нагороди.

На третьому поверсі діє Музей іс-
торії Політехніки. З його стендів 
дізнаємося про різні періоди роз-
витку вишу і про вчених та гро-
мадських діячів, які тут пройшли 
свій перший життєвий вишкіл. 
Кожному студентові варто заві-
тати до цього музею, щоб знати 
історію рідного університету, 
адже вона — маленька складова 
історії держави, яку ми творимо 
своїм щоденним життям.

Максим Мусієнко, студент третього курсу Інституту 
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

„Цього року відзначає ювілей“
Якщо не помиляюся, Політехніка заснована 1844 року. Тоді 
заклад мав іншу назву — Технічна академія. Знаю, що в го-
ловному корпусі є музей історії Політехніки. Збираюся туди 
піти, щоб дізнатися більше про виш, у якому навчаюся. На 
першому курсі нам розповідали про історію Політехніки, 

але то все трохи призабулося. 

Любомир Попіль, студент другого курсу магістратури 
Інституту інженерної механіки та транспорту:

„Це один із найперших технічних 
навчальних закладів України“
Вже незабаром я завершу навчання в цьому виші. Це один 
із провідних і найпопулярніших навчальних закладів Украї-
ни. Тут досить високий рівень викладачів, які дають глибокі 

знання. Отож, якщо хотіти, здобути можна багато і стати добрим фахівцем. 
Хочу наголосити, що Львівська політехніка — один із найперших технічних 
закладів в Україні. Саме тут почали готувати технарів. Тепер готують й ін-
ших спеціалістів, тому інститут переріс в університет. Споруди всіх корпусів 
гарні. Та особливо мені подобаються гарні картини за ескізами Матейка в 
актовій залі.

Вікторія Костюшко, студентка першого курсу Інституту 
економіки і менеджменту: 

„Тут — хороші перспективи“
Зараз цей навчальний заклад є одним із найпопулярніших в 
Україні і, напевне, одним із найкращих у Західному регіоні. 
Львівська політехніка співпрацює із закордонними вишами, 
тому для обдарованих студентів тут є досить хороші пер-
спективи потрапити за кордон на стажування чи навчання. 
Якщо звернутися до історії, то знаю, що Політехніці вже 170 років, що по-
чиналася вона приблизно з трьохста студентів, а тепер їх — кількадесят ти-
сяч. Тоді це були найкращі учні, які стали знаними вченими і громадськими 
діячами. У Політехніці вчилися Шухевич і Бандера. Знаю, що багато цікавого 
з історії університету можна почути в музеї Політехніки. Мені доводилося 
туди заходити, там цікаві стенди, хоча на екскурсії ще не була.

Ростислав Білий, студент першого курсу Інституту 
будівництва та інженерії довкілля:

„Тут починався національний рух“
Це один із найстаріших і найкращих закладів нашої країни. 
Він посідає четверте або п’яте місце у загальнодержавно-
му рейтингу. Університет має багато корпусів. Тут є бага-
то напрямів і спеціальностей, у Політесі можна опанувати 
фактично будь-який фах — від будівельника до юриста чи 
журналіста. А в ХІХ столітті це була школа, яка починалася з двох чи трьох 
спеціальностей. І бачите, як ми виросли, — аж до університету! Тут навчався 
Бандера, Шухевич. У Політехніці починався національний рух, формувався 
дух патріотизму.

Міркувала й опитувала Ірина МАРТИН
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Політехніка — учасник наукового  
проекту НАТО
Минулого тижня, 10–11 листопада, у Львівській політехніці від-

булася стартова зустріч учасників проекту „Нова дозиметрія 
для класифікації потерпілих від іонізуючого випромінювання“. 
Проект реалізовують фахівці зі США, Туреччини, Ізраїлю й України 
в рамках Програми Північноатлантичного альянсу „Наука заради 
миру і безпеки“.

— Це була зустріч співдиректо-
рів проекту, яка формально й дала 
йому старт. Ми з партнерами об-
мінялись докладною інформацією 
про наші можливості, визначили 
конкретні завдання для кожної 
групи і їх взаємодії між собою. 
Проект спрямований на розробку 
технології аварійної експрес-до-
зиметрії цивільного населення, 
яке може опинитися в зоні радіо-
активного випромінювання (вна-

слідок аварії на атомній електро-
станції чи терористичного акту) 
і яке не має при собі дозиметрів. 
Зрозуміло, в такій ситуації треба 
визначити, якого ступеня уражень 
зазнали потерпілі і відповідно 
яких заходів щодо них треба вжи-
ти. Наша сторона запропонувала 
матеріал, що може бути викорис-
таний для визначення поглинутої 
дози одночасно двома методами: 
один — експрес, для польових 

умов; другий — для більш преци-
зійної лабораторної перевірки, 
для уточнення отриманих даних. 
Тим часом наші партнери роз-
робляють обладнання для зчиту-
вання інформації з дозиметра. 
В Україні маємо кінцевих корис-
тувачів, які у разі успішності роз-
робки зможуть її комерціалізува-
ти: йдеться про випуск чутливих 
елементів дозиметрів, обладнан-
ня для зчитування інформації про 
дозу і аж до впровадження цих 
приладів у практику Служби над-
звичайних ситуацій, — розпові-
дає директор проекту від України, 
професор кафедри напівпровід-

Закінчення на 4 с. m

до ювілею

Урочистою академією до 200-ліття Шевченка студенти та викладачі 
Техніко-економічного коледжу завершили рік Кобзаря і вшанували 

Героїв Майдану і події, що розпочалися рік тому та змінили нашу історію

Велетень духу крізь призму  
історії і Майдану

Шевченко і сьогодення. 
Його слово до нас, тепе-
рішніх. Шевченко як ви-
разник української ідеї. 
Шевченкові духов ні кри-
ниці. Національне усві-
домлення після прочитан-

ня поезії Шевченка. Ці та 
інші означення творчості 
Кобзаря цього дня лунали 
зі сцени. У своїх допові-
дях керівництво коледжу 
(директор — Людмила 
Іванець, заступники — 
Любов Цебенко, Мар’яна 
Здоровега) порушувало 
питання совісті народу, 
співзвучне з творчістю 
Шевченка (коли Шевченко 
стане совістю, а його на-
ука — законом, тоді ожи-
ве добра слава України), 
те, яким буде наше завтра 
(майбутнє неможливе без 
любові до рідної землі та 
праці), особливої акту-
альності Шевченка тепер 
(його поезія живе серед 
народу, вона з ним — 
у найважчі моменти і дає 
відповіді на найскладніші 

запитання життя). Гість 
свята — цьогорічний ла-
уреат Шевченківської 
премії, художник Любо-
мир Медвідь — поділився 
власними роздумами про 
Шевченка-поета, Шев-
ченка-художника, Шев-
ченка-філософа. Світо-
сприйняття Шевченка 
просякнуте насамперед ду-
хом християнства і на пер-
ше місце ставить людину. 
Тому, на думку художника, 
щоб зрозуміти Шевченка, 
треба заглибитися у його 
християнське сприйняття 
світу — і аж тоді ми усві-
домимо себе українцями.

У літературно-му-
зичній частині, яку під-
готували студенти та 
викладачі, прозвучали 
пісні „Шлях до Тараса“ 

(виконавець — Іван Дар-
моріз), „Зацвіла в долині“ 
(Анастасія Ковтко), „Було 
колись на Вкраїні“ (Ксенія 
Шубеляк), „Моя Україна“ 
(Іван Дарморіз, Ксенія 
Шубеляк). Цікаву літера-
турно-музичну компози-
цію „Причинна“ виконав 
викладач історії України 
Василь Звольський ра-
зом зі студентами: Ната-
лею Шинкаренко, Олею 

Закінчення на 10 с. m
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Нічні лабіринти телекомунікацій
У п’ятницю пізно ввечері кафедра телекомунікацій ІТРЕ мала гостей: кожен 

охочий, попередньо зареєструвавшись, міг прийти на презентацію конкур-
су МТС „Професіонали майбутнього“, екскурсію науковими лабораторіями 
і телекомунікаційний квест, який політехніки підготували спільно з компанією 
„МТС-Україна“. Акція відбулась у рамках проекту „Ніч у Львові“: 14–16 листо-
пада ввечері можна було відвідати храми, культурні, наукові заклади міста.

Почали дещо пізніше, ніж 
планували, прийшло тро-
хи менше людей від заре-
єстрованої кількості. Але 
від цього гірше не було 
аж ніяк. Спершу гостей — 
а це переважно молодь, 
студенти, були навіть діти 
з батьками — привітали 
господарі, тобто політех-
ніки. Завідувач кафедри 

телекомунікацій Михай-
ло Климаш розповів про 
конкурс від МТС „Про-
фесіонали майбутнього“, 
успіхи своїх вихованців 
на конкурсі: два останні 
роки команди львівських 
політехніків виборювали 
першу сходинку.

Про переможний про-
ект на цьогорічному кон-

курсі вів мову капітан ко-
манди, тепер магістрант 
першого курсу Володимир 
Багрій. Експерт із зовніш-
ніх зв’язків Західного те-
риторіального управління 
компанії „МТС-Україна“ 
Володимир Хіцяк зазна-
чив, що телекомунікацій-
ний бізнес за своєю приро-
дою є соціальним і сучасні 

технології можна розгля-
дати як основу для рефор-
мування системи охорони 
здоров’я України. Йшлося 
зокрема про мобільну ме-
дицину і телемедицину, 
покликані зробити медич-
ну допомогу доступнішою, 
швидшою, ефективнішою, 
зокрема для пацієнтів 
у віддалених районах (ска-
жімо, на Закарпатті).

Далі ініціативу пере-
дали в руки гостям: від-
повівши на запитання те-
лекомунікаційного квесту 
(його підготували магі-
странти кафедри ТК Пав-
ло Гуськов і Володимир 
Багрій), десятка найкміт-
ливіших мала можливість 
отримати книжку Мічіо 
Кайку „Фізика майбут-
нього“ — про те, як наука 
і технології вплинуть на 
наше життя у ХХІ століт-
ті. На завершення — екс-
курсія в лабораторії: Ло-
кальну академію компанії 
CISCO, Лабораторію те-
лекомунікаційних мереж 
і Лабораторію компанії 
„Київстар“.

Ірина ШУТКА

никової електроніки Політехніки 
Сергій Убізський.

Участь у проекті беруть три уні-
верситети з Туреччини (Універси-
тет Кукурова в місті Адана є коор-
динатором), Університет Томаса 
Джефферсона у США і медичний 
центр „Шеба“ в Ізраїлі. З україн-
ської сторони — науковці зі Львів-
ської політехніки (крім професора 
С. Убізського, докторанти кафедри 
НПЕ Ярослав Жидачевський і Ми-
хайло Шпотюк та ще один моло-

дий науковець ІТРЕ Наталія Мар-
тинюк), по одному представнику 
ЛНУ ім. І. Франка й Національно-
го наукового центру радіаційної 
медицини НАМН України. Наша 
країна має найбільшу частку в бю-
джеті проекту. Вчені сподіваються: 
в його рамках зможуть придбати до-
слідницьке обладнання — для його 
реалізації і, можливо, подальшої на-
укової роботи.

Проект — трирічний: в кінці 
першого року у НАТО прийма-
тимуть рішення про його дальше 
фінансування. Учасники проек-

ту зустрічатимуться періодично. 
Наступного разу — через півро-
ку — в Туреччині або під час спеці-
алізованої конференції RAD-2015 
у Чорно горії.

Нагадаємо, Програма „Наука за-
ради миру і безпеки“ спрямована на 
посилення міжнародної і євроат-
лантичної безпеки завдяки викорис-
танню наукових і технічних досяг-
нень. НАТО реалізовує її у спів праці 
з країнами-партнерами, до яких на-
лежить і Україна.

Ірина ШУТКА

міжнародна співпраця

Політехніка — учасник наукового  
проекту НАТО

m Закінчення. Початок на 3 с.
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Студентські жнива
В Інституті гуманітарних і соціальних наук визначили найкращих сту-

дентів спеціальності „Міжнародні відносини“.

Схоже, що вже стає традицією ви-
значати найкращих майбутніх між-
народників у різних номінаціях. По-
заяк попереднього навчального року 
студенти під час подій Євромайдану 
проявляли свою громадянську актив-
ність — обстоювали права гідності, 
честі, національного самоусвідом-
лення, то закономірно, що першою 
номінацією „За особисту участь 
у Майдані“ відзначили Анастасію 
Юхимчук і Вікторію Токарєву, а „За 
активну участь у житті студентського 
самоврядування“ — Аліну Койду.

Цей рік для українців є ювілей-
ним Шевченковим, відтак навесні 
цього року серед студентів Політех-
ніки відбувся „Шевченко-квест“, ор-
ганізований МІОКом (про це писала 
„Аудиторія“). Участь у заході брала 
і команда ІГСН, майбутні міжнарод-
ники — Богдан Ткачук, Христина За-
бавська, Станіслав Охремчук, Ігор 
Куцина, Аліна Койда. Кожен із них 
отримав у подарунок квитки на пере-
гляд фільму „Поводир“. Їх вручила 
директор Міжнародного інституту 
освіти, культури та зв’язків з діаспо-
рою Ірина Ключковська.

Цьогоріч у конкурсі на найкра-
щого студента започатковано нову 
номінацію — „За найкращі спортив-
ні досягнення“. Отож, нагороду — 
ілюстроване видання „Олімпійське 
сузір’я України“ — отримала Роксо-
лана Курдова. Її вручив член президії 
НОК у Львівській області, заступник 
директора ІГСН Олександр Калині-
ченко. У вітальному слові він зазна-

чив, що кожен студент, аби повно-
цінно розвиватися, мусить дбати не 
лише про навчання, а й про соціальне 
здоров’я, тобто долучатися до робо-
ти спортивних секцій, колективів 
Народного дому „Просвіта“, громад-
ських організацій.

Що стосується навчальних відзнак, 
то їх було декілька: „За наукові здо-
бутки“, „Найкращий студент 4 курсу 
за результатами навчання 2014 року“, 
„Найкращий студент 3 курсу за резуль-
татами навчання 2014 року“, „Найкра-
щий студент 2 курсу за результатами 
навчання 2014 року“. Отож, най-
кращим науковцем-міжнародником 
є Мар’яна Гасяк. Найкраща студент-
ка-четвертокурсниця — Христина 
Забавська, третьокурсниця — Оксана 
Лагода, другокурсниця — Катерина 
Бодасюк. Журі конкурсу також вирі-
шило, що найкращою групою є МВ-31 
(на світлині), а найкращим курато-
ром — Олександр Горбач.

Під час заходу четвертокурсники 
складали побажання першокурсни-
кам. Серед них були типові: добре 
вчитися, не марнувати часу, гідно 
представити виш після закінчення 
навчання, а також оригінальні — 
у майбутньому не сподіватися на 
місце праці у МакДональдзі. Як за-
значила у вітальному слові директор 
ІГСН Ярина Турчин, життя — це біг 
із перешкодами, адже не буває легко 
і просто. А подібні відзнаки — лише 
заохота до дальших здобутків.

Ірина МАРТИН

коротко
Професорові кафедри теоре-

тичної радіотехніки та радіо-
вимірювань Львівської по-
літехніки Богданові Мандзію 
призначено довічну державну 
стипендію. Відповідний Указ 
Президента України про при-
значення стипендій видатним 
діячам науки цитує сайт  
„Наука“ університету.

Міністерство освіти і науки 
України оприлюднило на 
офіційному веб-сайті Умови 
прийому до вищих навчальних 
закладів України в 2015 році. Їх 
розміщено у розділах „Норма-
тивно-правова база“ та „Вступ-
на кампанія“. Відтак на доку-
мент мають орієнтуватися всі 
виші, укладаючи свої правила 
прийому до 1 грудня цього року.

Студентам вишів призначено 
іменні стипендії Верховної 
Ради України на 2014/15 нав-
чальний рік. Відповідний наказ 
розміщено на сайті МОН. Серед 
271 стипендіата — четверо сту-
дентів Львівської політехніки.

Школярі Львівщини та Дніпро-
петровщини взяли участь 
у соціально-освітній ініціативі 
„Еко-зв’язок Київстар“. У ме-
жах проекту понад 20 000 учнів 
відвідали екоуроки, які покли-
кані сформувати відповідальне 
ставлення до довкілля, а також 
долучилися до конкурсу зі збо-
ру відпрацьованих батарейок. 
За час проекту було зібрано для 
передачі на утилізацію 2 тонни 
батарейок. Відтак учасники 
врятували від потенційного за-
бруднення 160 гектарів землі.

З трьома ректорами вищих 
навчальних закладів Криму 
достроково розірвано кон-
тракти. Як повідомляє відділ 
зв’язків зі ЗМІ МОН, очільників 
Національної академії при-
родоохоронного і курортного 
будівництва, Севастопольсько-
го національного технічного 
університету, Таврійського 
національного університету 
ім. В. Вернадського звільнено 
із займаних посад „у зв’язку 
з окупацією Криму і неви-
конанням умов контракту“. 
Відповідні накази від 12 лис-
топада опубліковано на сайті 
Міносвіти.

За матеріалами інформагенцій
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в очікуванні обіцяного

Попри те, що напередодні виборів програми політичних партій мають загальний, декларативний 
характер, і в українських реаліях, на жаль, зовсім не є запорукою дальшого втілення 

обіцяного, нас таки зацікавило, якою політичні сили — переможці позачергових парламентських 
виборів в Україні — бачать у майбутньому українську освіту й науку. Отже, про що і з кого ми 
згодом можемо і маємо спитати

Освітньо-наукові поради від  
нової Верховної Ради

Принагідні 
репліки
Поміж пріоритетних пи-
тань — безпеки, реалізації 
європейського курсу, еко-
номічних і адміністратив-
но-державних реформ — 
у партійних програмах 
можна натрапити хіба на 
рідкісні принагідні згадки 
про справи освітні й нау-
кові. Принаймні так є з лі-
дерами парламентських 
перегонів.

„Блок Петра Поро-
шенка“ зобов’язався дба-
ти про „обов’язкове збе-
реження та зміцнення 
єдиного гуманітарного 
українського простору 
в мовно-культурній сфе-
рі, в освіті, в політиці 
історичної пам’яті“, при 
цьому неодмінно врахо-
вувати специфіку кожно-
го регіону. Представни-
ки „Народного фронту“ 
запевняють, що „Україна 
стане одним із прикладів 
успішної трансформації 
на пострадянському про-
сторі, а також увійде за 
20 років до першої двад-
цятки країн за Індексом 
людського розвитку“. 
Тобто країна мала б під-
нятися зі свого 83 місця, 
яке посіла у 2014-му, при-
близно на позицій сто. 
А це означає широкий 
спектр можливостей для 
громадян, гідний рівень 
життя, як-от доступна 
якісна освіта і медичні 
послуги, зайнятість, га-
рантії безпеки. На це, 
треба розуміти, і спря-
мовані реформаторські 
пропозиції „Фронту“, зо-

крема сприяння „вироб-
ництву якісного україно-
мовного інформаційного, 
культурного, освітнього 
продукту та його просу-
ванню, в т. ч. — за допо-
могою новітніх техноло-
гій“. Ще „партія виступає 
за продовження реформ 
в освітній сфері на єв-
ропейських засадах“. Це 
й усе, що стосується осві-
ти, і, як бачимо, нічого, 
що стосувалося б науки.

Кажуть: візьмуть 
і зроблять
Чи не найбільше місця 
освіті-науці у своїй про-
грамі вділило об’єднання 
„Самопоміч“. Зміни у цих 
сферах політична сила 
безпосередньо пов’язує 
з „політикою Національ-
ного економічного праг-
матизму, яка перетворить 
нас із „економічної коло-
нії“ на державу з високо-
технологічною економі-
кою“ і нарешті припинить 
вимушені мандри укра-
їнців світом у пошуках 
кращого життя. Кілька 
пунктів — про середню 
освіту: відновлення пова-
ги до вчителя шляхом під-
вищення оплати праці та 
престижу професії; ске-
рування освіти на розви-
ток творчого мислення, 
продукування інновацій; 
упровадження навичок 
користування світови-
ми освітніми ресурсами, 
програмування тощо. 
Вищій школі обіцяють 
„справжнє академічне та 
студентське самовряду-
вання“, „гарантування 

якості освіти через прозо-
рі механізми ліцензуван-
ня, акредитації та екза-
менування“. Вітчизняній 
науці „Самопоміч“ пообі-
цяла грантову підтримку 
молодих учених; ство-
рення мережі Державних 
ключових лабораторій 
і незалежного Національ-
ного фонду досліджень 
для фінансування фунда-
ментальних, прикладних 
досліджень, інновацій-
них проектів і стартапів. 
Сприяти економічному 
розвитку України мало б, 
вважають у партії, по-
єднання науки, освіти та 
бізнесу, для чого пропо-
нують створити на базі 
університетів науково-
навчальні центри, за-
безпечити прозорі меха-
нізми держзамовлення 
з орієнтацією на рефор-
мування економіки, а та-
кож лібералізувати подат-
кове законодавство щодо 
спонсорства та меценат-
ства освіти, науки, куль-
тури і спорту. Важливий 
акцент — заохочення до 
здорового способу життя, 
спорту, естетичного, па-
тріотичного виховання. 
Ідеї, погодьмося, прива-
бливі — аби тільки ново-
обрані законотворці „взя-
ли і зробили“.

Турбота про 
роботу
„Опозиційний блок“ теж 
має подбати про розши-
рення мережі позашкіль-
них навчальних закла-
дів — спортивних секцій, 
ДЮСШ, гуртків, станцій 

юних техніків (були в ра-
дянські часи такі поза-
шкільні установи для 
учнів і піонерів). Опози-
ційники окремо звернули 
увагу на працевлашту-
вання молоді. Пообіцяли 
прийняти новий ЗУ „Про 
забезпечення молоді, яка 
отримала вищу або про-
фесійно-технічну освіту, 
першим робочим місцем“. 
Це, як написали в програ-
мі, — щоб усунути „прак-
тику експлуатації моло-
дих спеціалістів через 
використання неоплачу-
ваного випробувального 
терміну“.

„Батьківщина“ теж 
турбується про молодь і її 
„успішний старт у жит-
ті“. У партії вважають, 
що „необхідно почати 
виконувати вимогу За-
кону про гарантування 
першого робочого міс-
ця кожному молодому 
українцеві та розширити 
перелік професій, на які 
існує державне замов-
лення. Потрібно надати 
молодим людям доступ до 
бізнес-інкубаторів та ін-
ших форм розвитку влас-
ної справи, забезпечити 
можливості для отриман-
ня мікрокредитування та 
грантів на отримання ви-
щої освіти і стажування 
в Європі“.

А от Радикальна пар-
тія Олега Ляшка у своїй 
передвиборчій програмі 
в освітній і науковій галу-
зях не пропонувала нічо-
го — ні радикального, ні 
навіть нерадикального.

Ірина ШУТКА
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семінар

Міжнародники протистоять 
інформаційній агресії Путіна
Кафедра міжнародної 

інформації ІМФН 
провела науково-прак-
тичний семінар на тему 
„Від „виборів“ 16 верес-
ня 2014 року до виборів 
7 грудня 2014 року: 
інформаційно-кому-
нікативні механізми 
делегітимізації анексії 
Російською Федерацією 
суверенної території 
України“.

У його роботі взяли участь 
науковці Львівської полі-
техніки, Франкового університету, 
Національної бібліотеки України 
ім. В. Вернадського, Львівського регіо-
нального інституту державного управ-
ління НАДУ при Президентові Украї-
ни, Львівської комерційної академії та 
Академії сухопутних військ ім. Гетьма-
на Петра Сагайдачного, представники 
експертного середовища.

— Свій захід ми приурочили до 
Міжнародного дня захисту інформа-
ції, адже нині, в сучасному глобалі-
зованому світі людина, її свідомість 
постійно перебувають під потужним 
інформаційним пресом, — каже до-
цент кафедри міжнародної інформа-
ції Юрій Лунь. — Саме тому перед 
нами постають новітні етично-пра-
вові проблеми, серед яких — мораль-
ність (аморальність) подачі тенден-
ційної інформації, наука і культура 
її сприйняття та споживання й ма-
ніпулювання масовою свідомістю 
суспільства. Можливості такого ма-
ніпулювання масовою свідомістю 
демонструє ефект зомбування ціло-
го російського суспільства, Криму 
й сходу України. Проводячи такі на-
уково-практичні семінари, в основу 
беремо відоме гасло: „Хто володіє 
інформацією, той володіє світом“.

— Ідея проведення цього науко-
во-практичного семінару зумовлена 
кількома обставинами, — відзначає 
завідувач кафедри міжнародної ін-
формації ІМФН доцент Василь Гу-
лай. — Перша — наша громадянська 
відповідь на ті виклики, які переживає 
суспільство і кожен із нас. Друга — 
підготовка проекту політико-право-
вих рішень у сфері інформаційної 

безпеки для наших органів державної 
влади і сприяння їх реалізації. Тре-
тя — теоретична — потреба нової 
методології наукового дослідження, 
яка об’єднала б досягнення сучасної 
історичної, політичної, юридичної, 
економічної та інших наук. Для об-
говорення цих питань ми запросили 
до участі в семінарі якнайширше коло 
фахівців різних галузей. У ході обго-
ворення відбувся цікавий обмін дум-
ками, а також вироблено ухвалу, в яку 
ввійшли рекомендації, зокрема для 
органів державної влади, наукової 
спільноти, користувачів інтернету, 
зокрема, соціальних мереж. Як під-
сумок, спробували виробити спільну 
лінію поведінки стосовно загроз роз-
ширення маніпулятивно-пропаган-
дистського впливу Росії.

— Василю Васильовичу, чи залучаєте 
студентів кафедри до цієї роботи?
— Студенти обов’язково беруть 
участь у таких проектах, адже го-
туємо інформаційних аналітиків-
міжнародників. Вагоме місце у їхній 
підготовці відіграє курс „Інформа-
ційні війни“, який фахово читає до-
цент Ірина Малик. З цього навчаль-
ного року в нас навчається багато 
студентів із Криму та зі сходу Укра-
їни. Приємно, що серед доповідачів 
семінару була й кримчанка — наша 
магістрантка Юлія Ляшенко, яка за-
пропонувала свою візію висвітлен-
ня анексії Криму й частини Донбасу 
у засобах масової інформації Росії.

— Прийнято вважати, що ми завжди 
програємо Росії інформаційну війну.

— Це питання треба оці-
нювати з того, яку мету по-
ставила перед собою супро-
тивна сторона. Якщо історію 
воєн XX століття перенести 
на наш контекст, то можна 
сказати, що своїх завдань 
режим Путіна не досягнув 
загалом, а в інформаційній 
сфері особливо. Ми не тільки 
не перетворилися на суспіль-
ство пануючого, тотального 
страху, але останнім часом 
завдяки активній діяльності 
громадськості та науковців 
вдалося якщо не створити 

певний баланс позицій, то принай-
мні аргументовано протидіяти мані-
пуляціям, які переповнюють інтер-
нет і телевізійний простір. Ми маємо 
й надалі активно творити свою інфор-
маційну політику, адже сучасний по-
літичний режим Росії, який бере свої 
витоки у сталінському тоталітаризмі 
та російському великодержавному 
шовінізмі, не має наміру відступати 
від своєї мети. Кремль розуміє, що 
існування незалежної європейської 
України — реальна загроза існуванню 
необмеженої влади Путіна.

— Якою бачите роль Вашої кафедри 
у цій інформаційній війні?
— Вже впродовж восьми років як ви-
пускова кафедра ми готуємо фахівців 
з інформаційно-аналітичної роботи, 
які, зокрема, працюють на відповід-
них ділянках в органах державної вла-
ди, силових структурах. Це наш ма-
ленький кадровий внесок у протидію 
інформаційно-психологічній агресії 
режиму Путіна. Реагуючи на виклики 
сьогодення, кафедра міжнародної ін-
формації й надалі пропонуватиме своє 
бачення стратегії розвитку України, 
зокрема в інформаційно-комуніка-
тивній сфері. Так, розкриттю конфлік-
тогенного потенціалу анексованого 
Росією Криму й захопленої терорис-
тичними організаціями „ДНР“ і „ЛНР“ 
суверенної території України та ви-
робленню й впровадженню відповід-
них політико-правових рішень буде 
присвячено наш наступний науково-
практичний семінар, який відбудеться 
у березні 2015 року.

Катерина ГРЕЧИН
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закордонний досвід

Назар Подольчак: „У США акредитація 
вишів не обов’язкова, але…“
Упродовж двох тижнів 

завідувач кафедри адміні-
стративного та фінансового 
менеджменту Інституту після-
дипломної освіти Львівської 
політехніки професор Назар 
Подольчак у складі делегації 
представників Міністерства 
освіти та науки України, різних 
українських вишів та студент-
ства перебував у США. Про мету 
візиту та власні враження він 
розповів читачам „Аудиторії“.

— Назаре Юрійовичу, що передбачала 
програма Вашого візиту?
— Я був учасником програми „Акре-
дитація як інструмент забезпечення 
якості освіти“, що мала на меті озна-
йомити українських освітян із досві-
дом акредитації діяльності американ-
ських вишів та їхніх навчальних про-
грам. З цього приводу ми зустрічалися 
з представниками Федерального де-
партаменту освіти США, Техаського 
департаменту освіти, акредитацій-
них та лобістських організацій, що за 
американським законодавством про-
штовхують і захищають у різних орга-
нах влади інтереси освітніх і наукових 
установ, а також із представниками 
університетських асоціацій.

— Чим особливі акредитаційні норми 
для вишів у США?
— Почнімо з того, що акредита-
ція — це процес докладного вивчен-
ня освітньої діяльності навчально-
го закладу та освітньо-професійних 
програм, які він забезпечує. Для аме-
риканських ВНЗ вона не обов’язкова. 
Однак акредитацію проходять прак-
тично всі виші та навчальні програми, 
за винятком деяких вузькоспеціалі-
зованих. Чинні акредитаційні норми 
також для коледжів, які передбачають 
дворічне навчання, та технічних ко-
леджів (навчальні заклади, які випус-
кають молодших бакалаврів). Тільки 
акредитовані виші отримують кошти 
для стипендій із державних бюджетів 
різних рівнів і можуть претендува-
ти на іншу фінансову підтримку від 
державних та комерційних організа-
цій. Крім цього, працедавці країни 
неофіційно, але відбирають для себе 
випускників саме акредитованих ви-

шів. Дипломи акредитованих ВНЗ ві-
діграють величезну роль у посиленні 
академічної мобільності. Тобто акре-
дитація автоматично впливає на рей-
тинг навчального закладу.

— Які структури залучені до акреди-
тації освітніх закладів у Штатах?
— Американці акредитують як самі 
вищі навчальні заклади, так і профе-
сійні навчальні програми, особливо 
дистанційні. Цим займаються акре-
дитаційні організації, організації 
з визнання акредитаційних орга-
нізацій, уряд штату, Федеральний 
уряд, студенти, їхні сім’ї та громада. 
Загалом усі акредитаційні організа-
ції поділяються на дві гілки. Першу 
очолює Федеральний департамент 
освіти США (USDE), який делегує 
свої повноваження шістьом регіо-
нальним акредитаційним організа-
ціям. З іншого боку є Рада з акреди-
тації в системі вищої освіти (CHEA), 
до якої належать представники ви-
шів. Їй підпорядковуються понад 
100 недержавних акредитаційних 
організацій. Багато ВНЗ акредито-
вані подвійно, так би мовити, орга-
нізаціями з обох боків.

— Багато  українців  думають,  що 
у США акредитація вишів і навчаль-
них програм відбувається дуже про-
сто. Чи так це насправді?
— Американцям вдалося розвіяти 
кілька наших „освітніх“ міфів. На-
приклад, виявилося, що і загальну 
(інституційну), і програмну акреди-
тацію проходять навіть найбільші 
американські виші. Такі, як Гарвард, 

Массачусетський технологічний ін-
ститут, Бостонський та Техаський 
університети. Якщо ми схильні дума-
ти, що процес освітньої акредитації 
у США простий і незабюрократизо-
ваний, то насправді там все теж до-
волі складно. Спершу акредитаційні 
організації розробляють стандарти, 
керуючись якими ВНЗ та професій-
ні програми здійснюють самоана-
ліз. Свій звіт, який містить від 100 до 
500 сторінок тексту, університет 
готує майже 2 роки. Перевірку вишу 
здійснюють 6–10 кваліфікованих, 
але прискіпливих незалежних екс-
пертів. В американських акредита-
ційних стандартах практично відсут-
ні кількісні показники. Жертвуючи 
чіткістю, експерти перевіряють, як 
побудовані освітні процеси, наскіль-
ки стабільна робота ВНЗ і чи має він 
перспективи розвитку. Найважливі-
шим для них є баланс між інновацій-
ністю та якістю діяльності універси-
тету. Акредитаційна процедура може 
тривати від 1,5 до 3 років. Після цього 
кожні 5 років виш надає акредитацій-
ній організації проміжний звіт. Крім 
цього, державні ВНЗ регулярно пере-
віряє державна інспекція, яка також 
здійснює моніторинг діяльності всіх 
вишів. Над самими акредитаційними 
організаціями американці теж вста-
новили багаторівневий кон троль, 
який здійснюють Федеральний де-
партамент освіти США (USDE) та 
Рада з акредитації в системі вищої 
освіти (CHEA) як приватний колегі-
альний орган.

Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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родом з Політехніки

„Нам з магістрами легко  
і комфортно спілкуватися“
Наша гостя — випускниця 2000 року факультету економіки 

і менеджменту (нині — ІНЕМ Львівської політехніки) Оксана 
Фітель. Нині вона працює викладачем Львівського інституту банків-
ської справи Університету банківської справи НБУ.

— Оксано, то як же склалася доля по 
закінченні Політехніки?
— Тривалий час, ще навіть навча-
ючись в університеті, я працювала 
в медіа та у сфері паблік рилейшнз. 
Потім був етап роботи в банківській 
сфері. Напрям діяльності — продажі, 
банківський маркетинг, обслугову-
вання VIP-сегменту. Зараз веду блок 
дисциплін, які є на межі знань про лю-
дину та економічних наук: маркетинг, 
менеджмент персоналу, нормування 
праці, соціальна відповідальність.

— Журналістське  випробування 
в „Аудиторії“ — це був поклик душі?
— Свого часу в Малій академії я була 
переможцем обласної творчої олім-
піади і могла лише за результатами 
співбесіди навчатися на філології чи 
журналістиці у Франковому виші. 
А що закінчувала математичну шко-
лу, то приятель мого тата, викладач 
Політехніки, запропонував мені 
вступати на нову тоді спеціальність 
„Менеджмент“. Так я стала студент-
кою Політеху, а любов до художнього 
слова, бажання писати привели мене 
до „Аудиторії“. Вважаю, що все скла-
лося добре: точні науки структуру-
вали свідомість, а здатність писати, 
висловлювати свої думки, ділитися 
ними з іншими мені теж придалася. 
Правда, нині здебільшого пишу стат-
ті у фахові видання.

— Твої цікаві думки, роздуми часто 
можна побачити у Фейсбуці…
— З одного боку — це спосіб саморе-
алізації, висловлювання своїх думок, 
коментарів на різні теми, з іншого — 
спосіб комунікації з територіально 
віддаленими людьми, студентами, 
які навчаються дистанційно. Через 
скайп приймаю у них заліки.

— Задумувалася над своїм науковим 
ростом?
— Наука мені цікава, я нею займа-
юся, але не вона є кінцевою метою 
мого життя. Мені дуже подобається 
викладацька робота: завдяки щоден-

ному спілкуванню з молоддю трима-
єш руку на пульсі часу.

— Як працюється зі студентами?
— Є велика різниця між молодши-
ми і старшими курсами. Молодші 
курси — це випробування і вишкіл 
для викладача, а робота на старших 
курсах — задоволення, де пожинаєш 
свої чи чужі плоди праці. В поточно-
му семестрі я працюю з магістрами, 
то переважно отримую від цього при-
ємність. Сподіваюся, що нам взаємно 
легко і комфортно спілкуватися.

— Чи стала таким викладачем, про 
якого мріяла, коли була студенткою?
— Складне питання, бо найбільше 
студенти пам’ятають прискіпливих, 
вимогливих викладачів. Напевно, 
я ще не стала таким викладачем. 
Коли буду поважним професором, 
студенти матимуть ліпший вишкіл 
(усміхається). Мій принцип — дружнє 
наставництво, демократичний, лібе-
ральний стиль викладання. До того ж, 
маю практичний досвід роботи, а сту-
дентам, які за рік-два шукатимуть ро-
боту, мої знання мають бути корисні.

— Чи бачиш різницю між собою, сту-
денткою, і нинішнім поколінням?
— Якщо наше покоління можна 
назвати мрійниками, то нинішні 
студенти — прагматики, які спро-
можні спланувати своє життя. Осві-
та на старших курсах стає для них 
інструментом, за допомогою якого 
вони реалізовують свої плани. Друга 
риса, яку би я відзначила, — самоза-
радність. Вони вміють дати собі раду 
чи то в навчанні, чи поза аудиторі-
єю, вміло користуються можливос-
тями, які перед ними відкриваються.

— Твої спогади про Політехніку…
— Вони — найкращі. Базову дисциплі-
ну — основи менеджменту у нас викла-
дав професор Олег Кузьмін. Якби мене 
нині розбудити серед ночі, можу не зо-
рієнтуватися, хто я і де я, але функції 
менеджменту назву без заминки (усмі-

хається). Своїм студентам цитую деякі 
крилаті вислови, які запам’ятала від 
„політехівських“ викладачів. Знання, 
здобуті в Політехніці, допомагають 
і тоді, коли час від часу відкриваю для 
себе нові напрями професійної діяль-
ності. Мої найближчі друзі зараз — це 
однокурсники: ми всі „покумилися“, 
товаришуємо родинами.

— Які  маєш  уподобання  поза  робо-
тою?
— Свято, яке завжди зі мною, — моя 
сім’я: коханий чоловік та троє діток. 
Вони відіграють важливу роль у мо-
єму житті, тож значна частина мого 
вільного часу присвячена їм. Разом із 
дітьми влітку ми часто є учасниками 
різних сімейних таборів, де, зокрема, 
навчаємося різних технік народних 
ремесел. Нам подобається разом від-
почивати та навчатися гончарства, ма-
люнка на склі чи майструвати „яворів-
ську“ іграшку. Зроблене своїми руками 
є своєрідною терапією, тоді як голова 
в цей час може „переінсталюватися“…

— Що для Тебе важливе у житті?
— Для мене найбільшою цінніс-
тю є гармонія. Мій світ, як мозаїка, 
складається з багатьох частин. Лю-
блю стан, коли всі клаптики на сво-
єму місці і всім їм разом добре. За-
раз ми переживаємо страшні і сумні 
часи, то ж внутрішнє джерело, яке 
нас живить, має бути дуже позитивне 
і чисте. А ще всі вихідні, коли є гарна 
погода, намагаюся з родиною бути на 
природі. Останнім часом ми відкри-
ли для себе їзду на велосипеді.

— Що хотіла б собі побажати?
— Напевно, не шкодувати за втра-
ченими можливостями, реалізува-
ти все задумане, аби потім не обра-
жатися на цілий світ, що чогось не 
встигла зробити: багато залежить 
саме від нас і лише якась частина — 
від різних обставин.

Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН
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рада інформує

Не забуваймо про жертовність!
На черговому засіданні Ради Товариства „Просві-

та“ Львівської політехніки у середу, 12 листопа-
да, говорили про потреби українських військових, 
про святкові та сумні дати.

Голова Товариства Хрис-
тина Бурштинська вкотре 
докладно прозвітувала, 
як і скільки благодійних 
коштів, зібраних серед 
політехніків від початку 
Євромайдану і дотепер, 
уже використали. Просві-
тяни міркували, як раціо-
нальніше розпорядитися 
55-ма тисячами, які зали-
шилися. Зокрема, як пові-
домила одна зі львівських 
бригад у зоні АТО, вони 
надзвичайно потребують 
тепловізора. Один коштує 
близько 50 тисяч гривень. 
Відтак щоб політехніки 
могли й надалі підтриму-
вати українську армію, по-

ранених, їхні сім’ї, родини 
загиблих на Майдані та на 
війні, ми всі повинні знову 
жертвувати, що можемо, 
бо таку вже традицію має 
146-річна „Просвіта“.

Наближається свято 
Миколая — день, коли всі 
потребуючі діти мусять 
отримати подарунки. 
Саме в цей час українці 
завжди були особливо не-
байдужими до ближніх. 
Аби діти, чиї батьки пора-
нені або загинули за краще 
майбутнє нашої країни, 
не залишились обділени-
ми увагою, не зменшуймо 
своєї активності в благо-
дійності! Кошти можна 

приносити у 237 кімн. го-
ловного корпусу універ-
ситету (відповідальна — 
Ольга Мацейовська).

В умовах війни навіть 
ювілейні дати святкуємо 
скромно. З нагоди відзна-
чення 170-річчя Альма-
матер 20 листопада відбу-
деться урочиста академія. 
Товариство „Просвіта“ 
Політехніки вирішило 
відзначити свою 26-у річ-
ницю (в Україні — 146-а) 
урочистими загальними 
зборами у грудні.

На вшанування пам’яті 
жертв політичних репресій 
просвітяни разом із „Мо-
лодою Просвітою“ орга-
нізовують вечір, на якому 
зокрема відбудеться пре-
зентація перевидання спо-
гадів Кузьми Каздоби „За-
метений шлях“. У книжці 

йдеться про колективізацію 
українського села, почина-
ючи від 20-х років минулого 
століття — задовго до Голо-
домору. Як наголосила на 
засіданні директорка Му-
зею університету Анна Кос, 
яка мала єдиний в Україні 
примірник спогадів, важ-
ливість книги в тому, що, 
за словами О. Солженіцина, 
„селяни — народ безсловес-
ний, неписьменний, вони ні 
скарг не писали, ні мемуарів 
про це не залишали“. „За-
метений шлях“ спростовує 
це твердження — Кузьма 
Каздоба досконало описав 
усі злочини і звірства ра-
дянської доби. Вечір пам’яті 
та презентація відбудеться 
27 листопада у фойє перед 
актовою залою головного 
корпусу.

Тетяна ПАСОВИЧ

m Закінчення. Початок на 3 с.

до ювілею

Велетень духу крізь призму  
історії і Майдану

Стрілецькою, Діаною 
Змислою, Анною Дубле-
нич, Андріаною Лабою, 
Ксенею Шубеляк. Заклик 
до братерства, єднання, 
запевнення в тому, що 

лише „в своїй хаті — своя 
правда і сила, і воля“, зву-
чить із уст Івана Подулька 
й Івана Дарморіза.

У діалозі „Шевченко 
і Сучасник“, що прозву-
чав з уст викладача еко-
номіки Назара Ворошила 

та студента Івана Подуль-
ка, відповіді на запитання 
про те, чи збулися Шев-
ченкові мрії, яких засад 
слід дотримуватися у бо-
ротьбі, знаходимо у самій 
поезії Кобзаря: „Встане 
Україна… Світ правди 

засвітить“, „Слава не 
поляже… і розкаже, 
що діялось в світі. Чия 
правда. Чия кривда. 
І чиї ми діти“.

Усвідомлення цієї 
правди торік привело 
нас на Майдан, адже 
„ми не лукавили… ми 
просто йшли“. Про 
це йдеться у „Реквіємі 
пам’яті Небесної Со-
тні“ (виконавці — Ма-
рія Габер, Василина 
Заболотня, Ярослав 
Онишко). А прагнен-
ня української нації 

до свободи передали через 
реп-композицію „Воля“ 
Вадим Болута, Олег Пу-
лята і Марта Терещак.

Урочисту академію 
супроводжували акорди 
бандури у виконанні Ірини 
Русиняк і Наталі Смоли. 
Відрадно, що до реалізації 
сценарію викладачки укра-
їнської мови та літератури 
Галини Тріль долучилися 
студенти всіх курсів та 
спеціальностей, а також 
їхні викладачі. А портрет 
Тараса Шевченка (його ав-
тор — Микола Сарма-Шо-
коловський), який прикра-
шав урочисту сцену свята, 
надав коледжу Народний 
музей Тараса Шевченка 
Львівського палацу мис-
тецтв.

Ірина МАРТИН
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творчий вечір

„Люби українське“ — закликають в ІКНІ
„Люби українське“ — такий 

творчий вечір організу-
вали активісти колегії та проф-
бюро Інституту комп’ютерних 
наук та інформаційних техно-
логій Львівської політехніки. 
Ідею молоді підтримала гро-
мадська організація „Відсіч“, 
надавши інформаційні плакати 
з переліком фірм та виробників 
держави-агресора.

— Провести цей захід мене підштов-
хнули події, які нині відбуваються на 
сході України. Я сам із міста Дебаль-
цеве Донецької області, де власне за-
раз „великий котел“. До Львівської 
політехніки вступив ще три роки 
тому. Мені дуже боляче спостерігати 
за тим, що зараз відбувається на моїй 
малій батьківщині. Я знаю, які там 
люди, як вони ставляться до Украї-
ни, тому дуже хочу, щоб молодь не 
переставала любити Україну, щоб ми 

були єдині у цій любові і під-
тримували українське, а не 
спонсорували окупанта. Кому 
це робити, як не нам? Також 
цей вечір дає можливість ще 
раз переконатися, яка творча 
українська молодь. Це перший 
крок, а в майбутньому схожий 
захід плануємо зробити для 
ширшого кола глядачів, — 
розповів третьокурсник ІКНІ, 
заступник голови профбюро 
і очільник культмасового від-
ділу Олександр Антонов.

Вступ до вечора зробив 
мовознавець Микола Зубков. 
У своєму виступі науковець 
торкнувся теми правопису, Шевчен-
кового „Кобзаря“, а також наголосив 
на тому, що саме молодь повинна пра-
цювати над очищенням нашої мови 
від суржику та іншомовних термінів.

Вечір розпочався із виконання 
славня „Ще не вмерла Україна“. 

Студенти декламували поезію як 
відомих авторів, так і власні вірші. 
Також виконували багато пісень 
акапельно та під акомпанемент 
гітари.

Наталія ПАВЛИШИН

cтудентський фотоклуб

Для тих, хто прагне розвиватися
Відтепер кожен, хто захоплюється фотографією чи мріє про те, щоб 

почати фотографувати, має можливість об’єднуватися з однодумцями 
у фотоклубі, який діє за підтримки Колегії та профкому студентів і аспі-
рантів Львівської політехніки при Студентському клубі в Студмістечку.

Відкриття Фотоклубу розпочалося 
виставкою світлин тих, хто вже до-
лучився до діяльності спільноти.

— Взагалі, я планував окремо ор-
ганізувати виставку, але потім вирі-
шив, що було б цікаво саме з неї розпо-
чати роботу Студентського фотоклу-
бу. Зараз такого клубу нема в жодному 
з навчальних закладів Львова. Ми по-
передньо зібралися з учасниками, які 
зареєструвалися на сайті нашої спіль-
ноти (їх приблизно 80 осіб), і я задав 
теми для робіт: „Свобода“, „Пере-
мога“, „Навчання“, „Політехніка“, 
відповідно й погрупував роботи на 
виставці, — розповів співзасновник 
Фотоклубу, інженер соціального від-
ділу Львівської політехніки Богдан 
Бобак. — Ідея створення такої спіль-
ноти виникла після спілкування зі 
знайомими, які, як і я, захоплюються 
фотографією. Подумали, чому б не 
розширити нашу традицію зборів і об-
говорень? Участь у Клубі безкоштовна 
і відбуватиметься у форматі зустрічей, 

обговорень, обміну знаннями, а також 
я підготував серію лекцій, починаючи 
з історії фотографії і завершуючи но-
вітніми технологіями та технічними 
особливостями.

Усі охочі можуть приходити до 
Студентського клубу щосереди на 
18 год. і протягом двох годин чер-
пати нові знання. Після того, як 
учасники „наберуть“ певний тео-
ретичний багаж, відбуватимуться 

практичні заняття, виїзні фотосесії. 
Загалом лекційний курс розрахова-
но приблизно на рік.

— Думаю, наш Клуб буде цікавий 
для тих, хто лише починає займатися 
фотосправою, і для тих, хто вже має 
певний досвід і прагне розвиватися. 
У нас такий формат, що вчитимемо 
усіх, навіть тих, хто захоче навчити-
ся якісно фотографувати телефоном. 
Особливий підхід буде і до практичних 
занять — створюватимемо різні ситу-
ації, щоб навчитися навіть у складних 
умовах зробити красиву і якісну фо-
тографію, — додав Богдан. — Мені 
подобається ширококутна зйомка, 
а улюблений жанр — пейзаж. Не ко-
ристуюся технічною обробкою світ-
лин, все має бути природне. В роботі 
мій принцип: краще зробити один 
якісний кадр, ніж десять неякісних. 
Коли я бачу красивий кадр, то завжди 
спершу обдумую, які маю зробити 
ракурси. Взагалі, цінність фотогра-
фії можна розрізняти за комерцією 
і творчістю. Переконаний, що якісну 
художню чи репортажну фотографію 
можна зробити навіть телефоном.

Наталія ПАВЛИШИН
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святкові заходи

Cтуденти відзначали свій день
Холодна волога погода не здатна 

спинити політехніків! У День 
студента, 17 листопада, брама 
Львівської політехніки, прикра-
шена банером із привітанням та 
синіми і жовтими кульками, вже 
з самісінького ранку сповіщала про 
те, що день буде насичений поді-
ями і неймовірно цікавий.

Традицією в Політехніці стало вітан-
ня тих, хто рано встає і поспішає на 
навчання. Таких студентів зустрічали 
біля корпусів перед першою парою і да-
рували синьо-жовті стрічки.

Також із року в рік Колегія та про-
фком студентів і аспірантів Львів-
ської політехніки до студентського 
свята організовують новий рекорд, 
який вносять у Книгу студентських 
рекордів. Цьогоріч політехніки писа-
ли листи бійцям АТО на синьо-жовтих 
прапорах.

— Готуючись до святкування, ми 
довго дискутували щодо формату свята 
і вирішили, що, зважаючи на ситуацію 
в державі, не варто влаштовувати ве-
селощі, тож вирішили провести флеш-
моб — написати на 25 українських пра-
порах, які символізують усі області й АР 
Крим, листи до воїнів, які обстоюють 
нашу незалежність. Ці всі листи-стяги 
передамо хлопцям у зону АТО, — роз-
казав очільник профбюро ІГСН, четвер-
токурсник Назар Домбровецький.

Минулоріч до свята запровадили ще 
одну традицію — закопувати „Капсулу 
мрії“, в яку вкладають записки із мрія-
ми та сподіваннями першокурсників, 
щоб через п’ять років викопати їх і по-
дивитися, що збулося.

Завершилися денні події в Політех-
ніці урочистою академією, в рамках якої 
голова Ради молодих учених Олександр 
Березко привітав молодь зі святом та на-
голосив, що події, які розпочалися в на-
шій державі майже рік тому і тривають 
досі, дуже чітко показали, що молодь 
була і залишається рушійною силою 
і спроможна до серйозної боротьби.

Святкування Дня студента не обмеж-
илися лише загальноуніверситетськими 
заходами. Деякі профбюро також поста-
ралися і прикрасили свої корпуси, при-
вітали студентів. Свою лепту внесло 
і профбюро Інституту архітектури.

— Активісти нашої колегії та проф-
бюро вирішили з підручних матеріа-
лів — картону та гілок — зробити де-
рево мрій. Усі охочі мали можливість 
прикрасити його своїми мріями. Крім 
дерева, ми розвісили великий банер, 
де студенти ділилися своїми думками, 
доповнюючи фразу — „будучи студен-
том, я хотів би спробувати…“, — роз-
повів очільник молоді ІАРХ магістрант 
першого курсу Андрій Сітарський.

Особливе святкування запропону-
вав молоді Центр студентського капе-
ланства — розмову з митрополитом 
Львівським УГКЦ владикою Ігорем 
(Возьняком). „Тепла зустріч із Митро-
политом“ стала закликом до живого 
спілкування студентської молоді й ду-
ховенства. Під час зустрічі обговорю-
вали соціальні питання, проблеми ду-
ховності, дошлюбної чистоти, коруп-
ції та ситуації в Україні.

Духівники ініціювали цей захід як 
альтернативу відзначення Дня студен-
та, бо, на жаль, спудеї відзначають своє 
свято переважно у нічних клубах.

— Ця зустріч по-
каже, що День сту-
дента можна відзна-
чати у духовному, 
інтелектуальному 
і комунікативному 
форматі, а не просто 
розважатися з алкого-
лем, — такий акцент 
зробив голова Цен-
тру студентського 
капеланства УГКЦ о. 
Юрій Остапюк і пора-
див молоді у цей день 
пом’янути україн-
ських героїв, які теж 
були студентами.

Наталія  
ПАВЛИШИН

коротко
У День студента, 17 листо-

пада, львівська молодь 
офіційно отримала нового 
очільника. Цьогоріч сту-
дентським мером обрали 
третьокурсника юридичного 
факультету ЛНУ ім. І. Франка 
Євгена Филипця. Одним із 
трьох заступників (віце-ме-
рів) став голова колегії та 
профбюро ІАРХ Політехніки 
Андрій Сітарський.

22 листопада Україна і світ 
вшановують знищених 
голодом українців під час 
Геноциду 1932–1933 років. 
О 16 годині відбудеться „На-
ціональна хвилина мовчан-
ня“, після якої розпочина-
ється всеукраїнська акція 
„Запали свічку пам’яті“.

Першу річницю Революції 
Гідності відзначать Мар-
шем гідності. Марш пройде 
місцями революційних боїв 
за маршрутом: Михайлів-
ська площа — пам’ятник 
Тарасові Шевченку — Беса-
рабка — Майдан — Інститут-
ська — пров. Кріпосний — 
Маріїнський парк — вул. 
Грушевського — Європей-
ська площа. Захід почнеться 
21 листопада о 14:00 на Ми-
хайлівській площі в Києві.

У Музеї етнографії та ху-
дожнього промислу 14 лис-
топада відкрили вистав-
ку „СВОЄ/ЧУЖЕ: про що 
мовчать музейні пам’ятки“. 
Головний лейтмотив 
інноваційної виставки — 
відповідальне ставлення 
до культурної спадщини, 
незалежно від її етнічної, 
релігійної або іншої прина-
лежності та впливу полі-
тичної кон’юнктури. Задум 
заходу полягає в тому, щоб 
акцентувати на розпоро-
шенні музейних колекцій за 
століття після Першої світо-
вої війни, зміні культурного 
ландшафту міста та пошуках 
національної ідентичності. 
Виставка пропонує погля-
нути на наслідки проти-
ставлення „СВОЄ — ЧУЖЕ“ як 
вияву політичної зверхності 
чи меншовартості.

За матеріалами інформагенцій
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коротко
Із 14 до 18 листопада у Львові 

вже втретє відбувся міжнарод-
ний фестиваль „Відкриваємо 
Падеревського“, присвячений 
постаті піаніста і композито-
ра світової слави. У програмі 
фестивалю були симфонічні, 
камерні та сольні концерти 
віртуозів з України, Польщі, Ні-
меччини, Швейцарії, театраль-
ні вистави, покази фільмів, 
зустрічі з легендами музики та 
вручення почесної відзнаки за 
внесок у розвиток українсько-
польської культурної співпраці 
Paderewski.

За три дні — з 14 до 16 листо-
пада — львів’яни і гості міста 
змогли потрапити на 100 куль-
турних подій та акцій під час 
традиційного фестивалю „Ніч 
у Львові“. Цьогорічна „Ніч 
у Львові“ мала сакральний 
характер і пройшла під гаслом 
духовності та миру. Більшість 
заходів відбувалося у музеях, 
галереях, театрах, багато місць 
були відкриті для загалу вперше.

Міністерство культури України 
найближчим часом представить 
на широке обговорення гро-
мадськості проект довгостро-
кової національної культурної 
стратегії до 2025 року. Концеп-
цію розробляють у співпраці 
з європейськими радниками та 
колегами з Грузії та Естонії. До 
складу робочої група експер-
тів увійшли арт-менеджери та 
громадські активісти. Тим часом 
13 листопада у науковій бібліо-
теці ЛНУ ім. І. Франка відбулась 
перша стратегічна сесія обгово-
рення культурних ініціатив від 
платформи для змін — „Культура 
2025. Платформа стратегічних 
ініціатив“. Її учасники озна-
йомились із проектом та об-
говорили нову стратегію змін 
у культурному просторі країни 
у 2015–2025 рр.

Кінофестиваль „Молодість“ веде 
переговори про надання йому 
статусу державного та фінан-
сування його Кабміном. Фести-
валь — частина іміджу України, 
а майстер-класи фестивальної 
майстерні, за відгуками від-
відувачів, дають знань значно 
більше, ніж деякі виші протягом 
року, тож підстави для статусу є.

За матеріалами інформагенцій

прем’єри

Диктатура, криміналітет 
і трохи любові
Мельпомена не спить і будить 

сплячих — на сценах Львів-
ського драматичного театру ім. 
Лесі Українки й Першого акаде-
мічного українського театру для 
дітей та юнацтва — нові, можливо, 
дещо незвичні, але цікаві й сучасні 
вистави, покликані активізувати 
якщо не суспільство загалом, то 
хоча б окремі інертні душі.

16 та 17 листопада Львівський драм-
театр імені Лесі Українки висловив 
свою громадянську позицію — пре-
зентував мовою оригіналу, бо в пере-
кладі було би втрачено особливості 
партійних рішень і промов, забо-
ронений твір Дмитра Шостаковича 
„Антиформалістичний райок або 
Сталін був, Сталін є, Сталін буде?“. 
Постановку здійснив режисер і ди-
ректор театру Олексій Коломійцев, 
залучивши, що знаково і робить 
проект мультинаціональним, соліс-
тів Харківської національної опери, 
Київської і Полтавської філармоній.

Ця прем’єра — друга частина три-
логії. Перша частина — „Вівісекція“, 
прем’єра якої відбулась у вересні (ці-
каво, що половину глядацької зали 
становили програмісти), через але-
горичні образи означила трагічну для 
України ситуацію, пов’язану з прези-
дентом РФ Володимиром Путіним. 
„Антиформалістичний райок“ — са-
тирична кантата або міні-опера про 
іншого диктатора, середини минуло-
го століття — Йосифа Сталіна.

— Якщо торік ми сміялися з того, 
що в російських школах за новою мето-
дикою викладання Сталіна подавали як 
великого менеджера, то цього року нам 
уже не смішно. Кожна нація переживає 
свого Сталіна, але щоб він з’явився, по-
трібен запит у суспільстві. Як тільки 
у народу закінчується пам’ять, почи-
нається новий виток війни, — переко-
наний Олексій Коломійцев. Режисер 
не просто питає себе й глядача, чому 
так стається, а думає про те, як можна 
цьому запобігти, і вірить, що з іродами 
(третя частина трилогії, яку ще поба-
чимо — „Ірод“ Ігоря Поклада у форма-
ті рок-концерту) можна боротись.

До речі, Дмитро Шостакович — 
російський композитор, але насправ-
ді має польське коріння: прадід брав 

участь у повстанні поляків проти Ро-
сійської імперії, за що було відправ-
лено його у російську глибинку, а по-
тім до Єкатеринбурга. Для молодого 
покоління, яке може погано розуміти 
мову режиму, у програмках лібрето 
подано українською.

Допоки драмтеатр дивує, Перший 
академічний український театр для ді-
тей та юнацтва продовжує працювати 
над створенням вистав для вечірньо-
го репертуару. У межах проекту „Ніч 
у Львові“ на Малій сцені відбувся по-
каз двох вистав — прем’єра вистави 
режисера Олени Крилової „Крила ан-
гела“ — трохи більш, ніж годинна те-
атральна імпровізація за твором Ясу-
нарі Кавабати „Елегія“ і спільна з До-
нецьким камерним театром „Жуки“ 
вистава Personal Jesus — авторська 
робота Євгена Чистоклєтова за твора-
ми Сергія Жадана. Якщо перша поста-
новка — це глибока історія кохання, 
виражена через внутрішній монолог 
жінки, яка любила і зазнала втрати, 
елегія, де є ілюзії і перевтілення, то 
друга — життя „героя нашого часу“ 
в суспільстві, де править криміналітет.

З метою налагодження міжкуль-
турних зв’язків, знайомства з твор-
чістю театральних колективів та по-
пуляризацією сучасної драматургії 
Перший академічний український те-
атр для дітей та юнацтва, за сприяння 
Ґьоте-інституту в Україні й Генераль-
ного консульства ФРН у Донецьку, 
покаже виставу „О восьмій вечора на 
Ковчезі“ у ряді міст — Херсоні, Запо-
ріжжі, Черкасах, Дніпропетровську 
та Харкові.

Наталя ЯЦЕНКО
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студентський фестиваль

У КВН переміг залізобетонний гумор

На завершення Дня студен-
та головні винуватці свята 

позмагалися за Кубок „Осе-
ні Політехніки“. У запеклій 
боротьбі (у фіналі до перемоги 
прагнуло аж 7 команд) най-
успішнішими виявилися буді-
вельники (команда „Бетон“). 
Вони й стали володарями Кубка 
до наступної „Осені…“.

Головне — задати тон
Традиційно з „професійним“ святом 
студентів привітав начальник відді-
лу молодіжної політики університе-
ту Володимир Залуцький:

— Слава Україні! Слава студен-
там!

І якщо з відповіддю на перше гас-
ло у студентів проблем не виникло, 
то вдруге „Героям слава“, яке почали 
було знову вигукувати деякі студен-
ти, їх же самих і розсмішило.

Хоч Володимир Петрович таки 
запевнив: адміністрація університе-
ту пишається своєю молоддю. Адже 
саме студенти були активні і під час 
Революції Гідності, і зараз проявля-
ють активну громадянську позицію. 
Кошти, виручені від продажу квит-
ків на фестиваль, а також гроші, які 
глядачі кидали у скриньки при вході, 
підуть на допомогу українській армії. 
Серед усіх побажань, які він вислов-
лював, найбільше наголосив на тому, 
щоб студенти після закінчення уні-
верситету згадували роки, проведені 
в альма-матер, як найкращі в житті.

Своїми щирими побажаннями та 
запальним привітанням Володимир 
Залуцький одразу налаштував і гля-
дачів, і команди на потрібну хвилю. 
Зала була просто переповнена. Сту-
денти сиділи на лавках, на підвікон-
нях, стояли у проходах між рядами.

Зала надзвичайно активно підтри-
мувала всі команди під час кожного 
їхнього виходу на сцену. Найактивні-
ше аплодували архітекторам (літери 
ІАРХ, вирізані з пінопласту, потім ще 
мандрували вулицями Львова). Бурх-
ливих оплесків удостоїлись також чле-
ни журі. Зрозуміло, що їм завжди най-
більше плескають команди, та цього 
разу своєю появою в суддівському ряду 
глядачів особливо розбурхали актор 
Першого українського театру для дітей 
та юнацтва Ігор Гулюк (як давній друг 
Політехніки) та Володимир Жогло (ко-
манда КВН „Бомба“, Млинів).

Публіка цього разу була налашто-
вана позитивно, „звукач“ теж (майже 
не „партачив“), навіть мікрофони не 
так часто відмовлялися працювати, 
хоч жарт економістів про того само-
го, без котрого не обходиться жодна 
„Осінь Політехніки“, — про працю-
ючий мікрофон, сподобався всім як 
вічно актуальний.

Найбільш дотепні — 
серйозні студенти
Команди змагалися у трьох конкур-
сах: „Фристайл“, „Розминка“ (кожен 
член журі задав запитання, а потім 
давав одній-двом командам, які, на 
його думку, відповіли найвлучніше, 
по 0,2 бала), „Музичне домашнє за-
вдання“.

Команда ІБІД лідирувала в усіх 
конкурсах. Після „Фристайлу“ мак-
симальні п’ять балів, як і їхній „залі-
зобетонний“ гумор, набрав виступ 
команди „Свої“ ІХХТ. Хіміки над-
звичайно дотепно спародіювали 
всіх своїх суперників. Особливо їм 
вдалися образи „блондинок“ із ІГСН.

У розминці „Своїм“ вдалося до-
тепно відповісти лише на два запи-
тання журі, тоді як „Бетону“ — аж 
на чотири. Зрештою, були й коман-
ди, які завершили другий (найсклад-
ніший, бо передбачає імпровізацію) 
конкурс із нульовим результатом. 
Здебільшого відповіді на запитан-
ня журі не були цілком проваль-
ні — просто дещо менш влучні, ніж 
у лідерів.

Найбільш музичним було домаш-
нє завдання команди ІГДГ „Люди Y“. 
Щоправда, журі у фестивалі КВН 

ІЕПТ

ІБІД
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з редакційної пошти

Ми вивчаємо на другому курсі 
„Сатиру і гумор в українській 

пресі“. На лекції викладач дав 
нам завдання написати буриме, 
яке починалося б рядком „Сту-
денти не ходять на пари“. Я не 
знав, що придумати, однак життя 
підказало. Йдучи додому з пари, 
проходив повз підвальчик-бар, 
з якого несподівано визирнула 
однокурсниця і привіталася. Так 
і народився цей сатиричний вірш, 
із закликом до вас, любі студенти.

Вибір за вами
Студенти не ходять на пари,
Натомість відвідують бари!

На парі сидиш і пишеш конспект —
Хіба заслуговує це на респект?

А в барі багато цікавих розваг —
Студент назве вам хоч сто переваг!

Не треба сидіти, писати, читати,
Не треба так рано на пари вставати!

Там випивки море і класних дівах,
Ба, навіть ботанові геть зірве дах!

Тож далі студенти не ходять на пари,
Під воками в них уже синії фари…

Нудота і біль, у душі порожнеча,
В кишенях дзеленче дрібненька малеча.

Тож, любі студенти, вибір за вами:
На пари ходить чи гуляти ночами?

Занепад і поступ — між ними війна,
Тобі вибирати між ними двома!

Олександр ГОРОДИЛОВСЬКИЙ, 
студент 3 курсу ІНПП, журналістика

таки більше оцінює гумор, 
відтак учасникам історії про 
Гаррі Поттера на індійський 
лад отримали доволі невисо-
кі бали.

Найбільш студентські 
фінальні виступи підготу-
вали хіміки — „Свої“ („Вте-
ча з тюрми“ — за мотивами 
життя в гуртожитку) та еко-
номісти — „Не треба сороми-
тись“ (історія про викладачів 
і студентів, яким здали кімна-
ту в Карпатах одночасно).

Найбільше молодь все-
таки цікавить власне життя: 
стипендія (кажуть, цього 
місяця її виплатили саме до Дня 
студента), сесія („Ага, як у Карпа-
ти їздити — то гроші є, а як сесію 
здавати, то все по модулях, по мо-
дулях“, — бідкається „викладач“ 
із команди ІНЕМ), життя в гурто-
житку, побачення тощо. Політики 
було дуже мало (просто учасникові 
команди „Не треба соромитись“ 
дуже добре вдається пародіювати 
голос Ляшка, а члена журі Юрія 
Короля, студія „Магарич“, чомусь 
дуже цікавить персона Ірини Фа-
ріон). Спудеї жартують і щодо 
власної любові до халяви, і щодо 
способу життя (чимало гумору — 
про алкоголь і куріння), і щодо 
дальшого працевлаштування… Та 
насправді всі вони розуміють, що 
альма-матер може дати їм добрий 
старт: „Так вони будували 170 ро-
ків тому, сьогодні Політех будує 
наше майбутнє“ (ІАРХ), „Дівчина, 
яка була лише на одному занятті 
з карате, впевнена, що воно, як 
і вища освіта, нікому не потрібне“ 

(ІГСН), „Залог успєха — диплом 
Політєха“ (ІНЕМ).

А запорука успіху команди 
КВН — уміння поєднати серйозні 
міни з дотепними жартами.

Отже, в підсумку турнірна та-
блиця виглядає так:
1.  „Бетон“ (ІБІД) — 11,8  

(5,0 + 0,8 + 6,0)
2.  „Свої“ (ІХХТ) — 10,8  

(5,0 + 0,4 + 5,4)
3.  „Красота“ (ІГСН) — 10,0  

(4,4 + 0,0 + 5,6)
4.  „Несучі конструкції“ 

(ІАРХ) — 9,8  
(4,6 + 0,4 + 4,8)

5.  „Люди Y“ (ІГДГ) — 9,2  
(4,8 + 0,2 + 4,2)

6.  „Не треба соромитись“ 
(ІНЕМ) — 8,8 
(4,2 + 0,0 + 4,6)

7.  „Чотка інтелегенція“  
(ІЕПТ) — 8,0 
(3,6 + 0,0 + 4,4)

Тетяна ПАСОВИЧ

ІГСН

ІАРХ
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п’єдестал пошани

Сила, яка приносить 
призові місця
Участь політехніків у чемпіо-

натах України з різних видів 
спорту, а також в Універсіаді 
Львівщини продовжує тішити 
добрими результатами.

У місті Енергодар на чемпіонаті 
України з боксу серед молоді студент 
ІНЕМ Ярослав Дацко (тренери — 
майстер спорту, заслужений тренер 
України Іван Козак та Купріян Гулей) 
здобув друге місце і виконав норма-
тив майстра спорту України.

Змаганнями, під час яких індиві-
дуальні успіхи спортсменів вплива-
ють на рейтинг команди, є змагання 
з армреслінгу. Свідком цього можна 
було стати 12–13 листопада, заві-
тавши до актової зали спорткомп-
лексу ЛНУ ім. І. Франка. Змагання 
виявили, що особливо сильна ліва 
рука в Олександра Божика (60 кг). 
Руслан Бідзіля був першим у катего-
ріях 65 і 70 кг на ліву руку, а також 
у категорії 65 кг — на праву. Мар-
кіян Пилипів (85 кг) виборов перше 

місце у своїй категорії, змагаю-
чись правою рукою (ліва прине-
сла йому друге місце). А Леонід 
Батожний (100+ кг) у змаганнях 
як на праву, так і на ліву руку 
здобув незаперечну першість. 
У підсумку, серед 12 команд, 
які взяли участь в Універсіаді, 
команда Львівської політехні-
ки визнана найсильнішою. Їй 
поступились „Борці“ — коман-
да господарів, закриває трійку 
призерів команда ЛНМУ ім. Да-
нила Галицького.

Н.Я.

футбольний турнір

Справжні поціновувачі міні
При підтримці кафедри гумані-

тарної підготовки та Колегії 
студентів в Інституті підприєм-
ництва та перспективних техно-
логій на базі спортивного комп-
лексу Політехніки вже втретє 
відбувся традиційний турнір 
з міні-футболу „Кубок виклику“.

Вісім студентських команд та команда 
викладачів інституту протягом двох 
днів змагалися у спритності, вправнос-
ті та майстерності володіння м’ячем 
і потрапляння ним у ворота суперни-
ків. До фіналу вийшли команди „Львів-
ські батяри“ (відділення підготовки 
молодших спеціалістів), збірна чет-
вертого курсу комп’ютерників „Темп“, 
збірна третього курсу економістів „Фі-
нансист“ та команда п’ятикурсників-
економістів „Юні орли“.

У напруженому поєдинку „Львів-
ські батяри“ з рахунком 5:1 перемо-

гли „Темп“, а „Юні орли“ розгромили 
команду „Фінансист“ (рахунок — 
7:1). Матч за перше місце між „Юни-
ми орлами“ і „Львівськими батярами“ 
був надзвичайно цікавим: основний 
та додатковий час не виявив пере-
можця — рахунок залишався незмін-
ним 2:2. І лише пенальті влучніше 
пробили минулорічні переможці, 
старшокурсники-економісти. У мат-
чі за третє місце з рахунком 4:1 „Фі-
нансист“ переміг „Темп“.

Турнір завершився врученням 
переможцю — „Юним орлам“ пере-
хідного кубка, а грамот та відзнак — 
найкращим командам, воротареві та 
нападнику. Позитивно і те, що під 
час турніру всі команди відчували 
бурхливу підтримку своїх уболі-
вальників.

Леонід ЦУБОВ,  
завідувач кафедри  

гуманітарної підготовки ІППТ

здоровий спосіб життя

Додай мозку 
обертів
Головний генератор ідей 

і накопичувач інформації 
потребує підживлення, і не 
тільки під час сесії, а щодня. 
Тим більше, що по вітамі-
ни для нього далеко йти не 
доведеться.

Хоч дієтологи і не вважають 
сухі сніданки ідеальним почат-
ком дня, але якщо на пачці з плас-
тівцями зазначено, що вони зба-
гачені фолієвою кислотою і віта-
мінами групи В, зокрема В12, то 
для покращення концентрації 
уваги інколи можна поласувати 
і ними. Тільки важливо брати ті 
сніданки, які містять найменше 
цукру і солі. Якщо ж є бажання 
зварити зранку кашу, то не за-
буваймо — пам’яті смакує склад-
ність, тобто складні вуглеводи, 
які є в цільнозернових продуктах. 
А до неї — хліб із висівками і на-
сінням льону.

Дожити до обіду допоможуть 
фрукти і горіхи. Банани — дже-
рело вітаміну В6, який підвищує 
інтелект. Яблука, курага, зре-
штою, ложка перетертих чорних 
порічок — вітамін С потрібен 
не тільки для імунітету, а й щоб 
уберегти організм від переван-
тажень і допомогти йому засво-
їти вітаміни групи В. Гарбузове 
насіння (цинк, що поліпшує 
пам’ять), горіхи (вітамін Е — теж 
для неї) — це і смачно, і корисно.

Повноцінний обід, у яко-
му є і овочі — морква, гарбуз, 
броколі, помідори (властивості 
лікопену, який захищає оболон-
ки нервових клітин, підсилює 
олія), і білкові продукти — жир-
на риба як от скумбрія чи оселе-
дець, печінка, нежирне м’ясо — 
це те, за що мозок згодом буде 
вдячний.

Зелений чай із лимоном чи чай 
із шавлії, шоколад, ягоди чорниці 
до натурального йогурту — сма-
коликів для розуму немало. Про-
дукти ж тривалого зберігання, 
алкоголь, надмір солі — те, що 
йому шкодить. Як і недосипання 
та похмурий настрій.

Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
5. Особистість, що має високий авторитет; керівник пар-
тії, громадської організації. 7. Споруда для зберігання і 
поточного ремонту літаків. 9. Організація українських 
націоналістів. 10. Професійний шотландський футболь-
ний клуб з міста Глазго. 11. Хімічний елемент, благо-
родний метал. 13. Найвищий співочий голос хлопчиків. 
15. Столиця Албанії. 17. Давньогрецька глиняна посу-
дина з високим вузьким горлом та двома ручками, яку 
використовували для зберігання вина, олії. 19. Воско-
подібна речовина, що утворюється в шлунку кашалотів, 
яку використовують як фіксатор запаху. 21. Неширокий 
водний потік, що має здебільшого звивисте річище і не-
велику довжину. 23. Поголене місце на маківці голови 
в католицького духовенства. 25. Міжнародний мобіль-
ний зв’язок. 28. Місто в Італії, батьківщина Страдіварі, 
Гварнері та Аматі. 30. Дочка критського царя Міноса, 
яка допомогла Тесею вийти з Лабіринту. 32. Форма мо-
нополістичного об’єднання підприємств. 33. Головний 
бог у східнослов’янській міфології. 35. Місцевість з мі-
неральними джерелами, сприятливим кліматом, де є 
спеціальні споруди для лікування та відпочинку хворих. 
36. Спортивний інвентар для гри в теніс, бадмінтон. 
41. Спостереження за новим явищем у певних умовах з 
метою вивчення; експеримент. 42. Континент, найви-
щою вершиною якого є гора Кіліманджаро. 43. Прісно-
водна донна риба. 44. Пустеля на півдні Перу із загад-
ковими лініями і малюнками. 45. Батьківщина Одіссея. 

Вертикально: 
1. Пластина з електроізоляційного матеріалу для роз-
міщення на ній електро- і радіоелементів. 2. У давньо-
грецькій міфології титан, батько Зевса. 3. Столиця Фі-
ліппін. 4. Літальний орган птахів та комах. 6. Проміжок 
часу тривалістю десять днів. 8. Періодичне, переважно 
щоденне, друковане видання. 10. Футбольний клуб ле-
гендарного Пеле. 12. Столиця Канади. 14. Держава у 
Вест-Індії. 16. Річка, що протікає на кордоні між Китаєм 
та Росією і впадає в Охотське море. 18. Період, стадія в 
розвитку якогось явища, процесу. 19. Виконавець склад-
них гімнастичних номерів у цирку. 20. Політичний за-
мах, убивство. 22. Індійський письменник, художник, 

композитор, лауреат Нобелівської премії. 24. Посу-
дина для пиття у вигляді рогу. 26. Титул правителя в 
мусульманських країнах Близького Сходу. 27. Вінком 
з гілок цього дерева увінчують переможців. 28. Кілька 
гідроелектростанцій, розташованих одна за одною, на 
одній річці. 29. Сорт груш, які мають видовжену фор-
му і соковитий маслянистий м’якуш. 31. Пристрій, що 
служить для випромінювання або вловлювання радіо-
хвиль. 34. Показник по Фаренгейту. 35. Країна, що за-
ймає північну частину Північної Америки. 37. Морський 
розбійник, пірат. 38. Комаха теплих країн, що живе у 
великій колонії і є шкідником деревини. 39. Велика жуй-
на тварина з гілчастими рогами і коротким хвостом. 
40. Гуцульський чоловічий танець.

Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар
21 листопада — Всесвітній 
день телебачення.
22 листопада — День пам’яті 
жертв Голодомору та полі-
тичних репресій.

Пам’ятні дати
20.11.1917 — ІІІ Універсал Цен-
тральної Ради проголосив 
самостійність УНР у  феде-
ративному зв’язку з  іншими 
вільними народами колиш-
ньої Російської імперії.
21.11.1919 — денікінці стра-
тили Василя Чумака, україн-
ського революційного поета.

21.11.1921 — більшовики під Ба-
заром розстріляли 359 укра-
їнських вояків, учасників 
Другого зимового походу.
21.11.1943 — розпочалася Кон-
ференція поневолених народів 
Східної Європи та Азії, скликана 
керівництвом ОУН і УПА.
24.11.1805 — народився Олек-
са Стороженко, український 
письменник, автор повісті 
„Марко Проклятий“.
24.11.1884 — помер Григорій 
Воробкевич, український поет.
24.11.1934 — помер на заслан-
ні Михайло Грушевський, 

український історик і громад-
ський діяч, Голова Централь-
ної Ради УНР.
25.11.1838 — народився Іван 
Нечуй-Левицький, україн-
ський письменник, автор 
повісті „Кайдашева сім’я“ 
та драми „Маруся Богу-
славка“.
25.11.1891 — народився Клим 
Поліщук, український пись-
менник, публіцист, автор іс-
торичних романів.
26.11.1925 — народився Опа-
нас Заливаха, український 
живописець.

С Т Р У М І Н Ь Г Н О М

М Е Е Ф О А

А Р М А Н І О Д І С С Е Я

С А П Е Т А Н О Л Т К

Ш Е В А Т Н А С А

Т У Р Н І К Е Т Т А Л А Н

А А Г А С К Е Л Ь М А

Б І Т Л Т Е О Л О Г І Я

К У Р А Г А П І Н І Я

А Р Е С Т О Р С Я

Р А С Т Р А Т П

У О В Е С А П О

А С Т Р О Н О М Б Р А М А

Г А Т Р І У М Ф П

А Т О М А Т В А Р А Н

Відповіді на сканворд, 
опублікований у числі 33
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РЕКЛАмА В „АуДиТоРІї“
На внутрішніх сторінках  

(чорно-білий друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, 
см2 450 220 110 50 24

Ціна, грн. 350 250 200 150 100

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

На обкла динці (остання  
сторінка, повноколірний друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110

Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення рекламного  
блоку на замовлення

Незалежно від місця розміщення і 
розміру:

• реалізація ідеї замовника з вико-
рис тан ням матеріалів замовника — 
150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при пошу-
ку матеріалів редакцією — 250 грн.;
• від розробки ідеї замовника ре-
дакцією до виготовлення кінцевого 
зразка — 350 грн.

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

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С.Бандери, 12, кімн. 103. Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: info@polynet.lviv.ua

для львів’ян і гостей міста

Національний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
20 листопад — „Трубадур“ (опера). 18.00.
21 листопада — „Баядерка“ (балет). 18.00.
23 листопада — „Коппелія“ (балет). 12.00, 

„Севільський цирульник“  
(опера). 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
20 листопада — „Бояриня“. 18.00.
21 листопада — „Дама з камеліями“.  

18.00.
22 листопада — „Дами і гусари“. 

Гастролі театру ім. Стефана Ярача 
в Ольштині (Польща). 18.00.

23 листопада — „Король стрільців,  
або Муза в офсайді“  
(прем’єра). 18.00.

25 листопада — „Сватання на 
Гончарівці“. 18.00.

26 листопада — „Сільва“. 18.00.

Львівський академічний 
театр „Воскресіння“
21 листопада — „Ніч для жінок“. 18.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
21, 22 листопада — „Так казав 

Заратустра“. 19.00.
23 листопада — „Наркіс“. 19.00.
26 листопада — „12 ніч“ (за Клімом). 19.00.

Львівський драматичний 
театр ім. Лесі Українки
21 жовтня — „Собака на сіні“. 19.00.
23 листопада — „Великі пригоди 

маленького Ріккі-Тіккі-Таві“. 12.00.

Перший український театр  
для дітей та юнацтва
20 листопада — „Дикі лебеді“. 11.00.
21 листопада — „Попелюшка“. 12.00.
22 листопада — „Русалонька“. 12.00.
23 листопада — „Русалонька“. 12.00, 15.00.

передплата-2015
Пропонуємо передплатити освіт-
ній студентський тижневик „Ауди-
торія“ на 2015 рік через відділення 
„Укрпошти“.

Передплатний індекс 35004.

Вартість передплати:
1 місяць — 6,33 грн.
3 місяці — 18,99 грн.

6 місяців — 37,98 грн.
12 місяців — 75,96 грн.

До уваги студентів!
На базі центру безкоштовної 
юридичної та психологічної до-
помоги при Інституті права та 
психології розпочала роботу 
перша група студентів, які зі-
бралися для того, щоб отримати 
більше знань про себе, свої мож-
ливі психологічні проблеми; вони 
також мають можливість отрима-
ти практичний досвід роботи над 
собою за допомогою різних пси-

хокорекційних технік. З метою 
розширення діяльності нашого 
центру організовуємо ще одну 
групу для студентів 4 та 5 курсів. 
Кількість місць обмежена.

Також Ви можете надсилати 
свої пропозиції щодо того, які 
саме психологічні тренінги Вам 
хотілось би відвідати на базі цен-
тру. Нам важлива Ваша думка, і ми 
хочемо з’ясувати попит на психо-

логічні послуги в межах нашого 
університету.

Охочих долучитися та усіх, 
хто має запитання чи пропозиції, 
просимо звертатися за номерами: 
(067) 986-35-31, (093) 873-21-09 
або заходити на сторінку Ірини 
Сняданко (доцент кафедри пси-
хології, педагогіки та соціального 
управління) в соціальних мережах 
Фейсбук або Вконтакті.
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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. № 140933.

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.

реклама та оголошення

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 тари-
фами 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

Колектив кафедри менеджменту пер-
соналу та адміністрування Інституту 
економіки та менеджменту Львів-
ської політехніки висловлює глибо-
ке співчуття професору кафедри Ві-
талію Яковичу Гуменюку в зв’язку із 
важкою втратою — смертю дружини

Оксани Миколаївни.

Колектив кафедри теоретичної та при-
кладної економіки Інституту економіки 
та менеджменту Національного універси-
тету „Львівська політехніка“ висловлює 
щирі співчуття асистенту кафедри Віта-
лію Віталійовичу Гуменюку та його родині 
з приводу тяжкої втрати — смерті матері

Оксани Миколаївни.

Колектив відділу кадрів Націо-
нального університету „Львівська 
політехніка“ висловлює щиросер-
дечні співчуття заступнику началь-
ника Оксані Григорівні Білоніжко 
та її родині з приводу непоправної 
втрати — раптової смерті матері

Марії Іванівни.

Многая літа!

Сердечно вітаємо з ювілейною датою

Ольгу Ярославівну  
БОРОВУ.

Ваш ювілей — то мудрості пора.
Хай буде вдосталь і в житті, і в домі
Здоров’я, щастя, злагоди, добра,
Добробуту та щирої любові!

Хіміки-аналітики

Національний університет  
„Львівська політехніка“

оголошує конкурс на заміщення 
посади директораТехнічного 

коледжу Національного університету 
„Львівська політехніка“  

(79035, м. Львів, вул. Пимоненка, 17)

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі доку-
менти: заяву, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, 
автобіографію, копію паспорта, копію документів про вищу 
освіту, наукові ступені і вчені звання, список друкованих 
праць і винаходів, завірених за встановленим порядком.

До участі в конкурсі допускаються громадяни України, ко-
трі вільно володіють українською мовою, мають вищу освіту, 
відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи у вищих на-
вчальних закладах відповідного профілю не менше п’яти років.

Термін подання документів на конкурс — два місяці 
з дня опублікування оголошення в газеті.

Документи на участь у конкурсі надсилати на ім’я ректо-
ра Національного університету „Львівська політехніка“ за 
адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кімната 303.

Ректорат

 експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 
студентський квиток № 09899759, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Чувашової Наталії Олександрівни;
студентський квиток № 08930092, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Кудли Наталії Петрівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Кухарської Марти Юріївни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Стука Назара Олександровича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Зайвого Юрія Олеговича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Александровича Богдана Андрійовича.
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