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З Новим роком
і Різдвом Христовим!
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Як Ви готуєтеся до свят?
Свято Миколая дало старт
до передсвяткових підготувань. Очікування дива
у час Нового року чи Різдва
переслідує, мабуть, не
лише мене. Чомусь завжди
здається, що Новий рік як
початок нового відліку часу
має принести якісь зміни,
і хочеться вірити, що вони
справді будуть позитивні чи
навіть переповнені дивом.
Впевнена, що на початку
цього року ніхто навіть не міг
підозрювати, як він завершуватиметься. Круговерть, що
перевернула життя кожного з нас, внесла новизну
й у святкування. Ви бачили
ялинку в центрі Львова?
Цьогоріч вона прикрашена
тризубцями. Дитячі листи до
Миколая розпочиналися не
проханнями про ляльки-машинки-цукерки, а про мир
в Україні.
Переконана, що ці різдвяні
свята будуть іншими в кожній хаті, незважаючи на те,
чи хтось із рідних, друзів,
знайомих воює в зоні АТО, чи
ні. Хочеться вірити, що люди
дбатимуть передовсім не про
смачні страви, а пам’ятатимуть, що в час, коли „Небо
і Земля торжествують…“ (бо
народиться Син Божий, який
дає нам надію і підкріплює
віру, що за нами перемога!),
є ті, хто пожертвував чи
продовжує жертвувати свої
життя, щоб ми мали можливість сісти за святковий стіл,
колядувати і бути тими, ким
ми є.
Чим запам’ятався цей рік, що
шаленими темпами добігає
до свого завершення? Думаю,
передовсім, зміною свідомості, переосмисленням
цінностей, відкриттям нових
якостей людей загалом, свого
найближчого оточення, та
й самого себе зокрема. Цей
неймовірно важкий і трагічний рік, який увійде в історію
не лише України, а й цілого
світу, став і щасливим роком,
оскільки в нас народилася
нація нового зразка, яка має
спільну ідею і мету.

Софія Пукаляк, студентка другого курсу Інституту архітектури:

„Новий рік святкуватиму у Венеції“
Готуємося до свят з друзями, купуємо подарунки один одному. З подругою плануємо поїхати на Новий рік за кордон —
у Венецію, щоб відпочити, подивитися на місто. Хочемо, щоб
ці моменти для нас запам’яталися назавжди. Цей рік був для
мене особливим новими спробами в творчості, зокрема вивчила декілька нових технік малюнка.
Ігор Шафранський, студент першого курсу Інституту екології,
природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола:

„Цей рік був особливий — я став студентом“
Ще не готуюся до свят, але обов’язково прикрашатиму ялинку
(зазвичай купуємо живу). Відзначаю свята в колі сім’ї, до нас
приходять у гості друзі, родина. Для мене цей рік був особливий, бо я став студентом і зараз багато вчуся, це перша моя сесія.
Соломія Трофимюк, студентка п’ятого курсу Інституту
архітектури:

„Скуповую подарунки і ялинкові прикраси“
Вже скуповую подарунки. Також маю традицію — купувати нові прикраси на ялинку, щороку намагаюся знаходити
якісь цікаві, гарні іграшки, по декілька, але оригінальних.
Обов’язково щороку купуємо живу ялинку — вона створює
особливий настрій. На Новий рік обмінюємося подарунками
з родиною і з друзями, готуємо святковий стіл. А на Різдво провідуємо родичів, колядуємо. Цей рік, що минає, став для мене особливим передовсім усіма
подіями в нашій країні, а також я захистила диплом бакалавра.
Христина Клак, студентка другого курсу Інституту
економіки та менеджменту:

„Свята проходять у родинному колі“
На Новий рік щороку в колі сім’ї обмінюємося подарунками.
Тож так виходить, що маємо подарунки і від Миколая, і під
ялинкою. На Різдво всією сім’єю збираємося вдома. В нас у сім’ї
троє дітей і всі живемо окремо від батьків, тож свята обов’язково проводимо разом. Цей рік мені запам’ятається війною
і Майданом. 2014 — складний для всіх нас. А в особистому житті було особливе
літо. Багато подорожувала з друзями. Ми купили старі (радянські) мотоцикли,
перебрали, поремонтували і об’їздили всю Західну Україну.
Ігор Семків, аспірант першого року навчання Інституту
прикладної математики та фундаментальних наук:

„Святкуватиму з друзями і з родиною“
Новий рік відзначатиму з компанією друзів, ми орендуємо
квартиру, будемо гуляти в центрі, підемо на Високий замок.
А на Різдво я завжди вдома, готуємо традиційні страви. Коли
був малий, ходив із вертепом, зараз уже ні, але коли до нас
приходять вертепувати, завжди впускаємо до хати. Особливим цей рік був передовсім тим, що я вступив в аспірантуру і, звичайно, важливою для кожного українця Революцією Гідності.
Міркувала й опитувала Наталія ПАВЛИШИН

ч. 40 [2880]
25 грудня 2014 — 28 січня 2015

Nota bene!

3

з перших уст

Юрій Бобало:
„На 2015 рік дивлюся
з надією“
Р

ік, із яким прощаємося, пролетів, мов мить. 2014-й почався зі
звільнення українського суспільства від тирана, продовжився
масовими вбивствами активістів, а тепер триває війна на сході. Все
це впливає й на викладачів та студентів. Та вони виконують свою
місію: одні діляться знаннями, другі їх опановують. Ректор Національного університету „Львівська політехніка“ Юрій Бобало —
оптиміст. З ним говоримо про підсумки 2014-го та надії на 2015-й.

— Юрію Ярославовичу! Підходить
до кінця дуже непростий для всіх рік,
нема відчуття завершеності хоч у чомусь. Чи для Вас на часі якісь підсумки
року?
— Почуття завершеності — доволі
відносне поняття. Якщо говорити
про ситуацію в державі загалом, то
радше є почуття невизначеності:
що буде далі, який буде бюджетний
рік. Є ряд невирішених проблем,
навіть не можна передбачити, як

вони будуть вирішуватись. Якщо ж
говорити про улюблену Львівську
політехніку, то маю відчуття, що
2014 рік був вдалий. Ми не скотилися на гірші позиції в різних рейтингах (посідаємо від 2 до 10 місця),
тому я дивлюся з певною надією на
2015 рік. У Політехніці навчальний
процес ішов у нормальному руслі, заняття відбувалися, студенти
складали сесії, отримували стипендії, працівники — заробітну плату,

надбавки, премії. Звісно, загальнодержавні події відбилися на житті
Політехніки — деякі наші студенти
й викладачі воюють на сході.
— Мінфін звернувся до міністерств
із проханням скоротити видатки на
25. Інтернетом шириться інформація, що студентам хочуть відмінити
стипендії. Якщо МОН справді зменшить видатки на освіту, що тоді?
— Я читав пропозиції міністра
фінансів. Не хочу аналізувати по
Закінчення на 6 с. m

нова лабораторія

біля ялинки

Політехніка та АВВ
розпочали співпрацю
17

Дівчата
з обкладинки

ними мережами“ і „Цифрові пристрої
релейного захисту та автоматики“.
Створено 21 нове навчально-робоче
місце, де студенти вивчатимуть сучасні технології, які використовують для
енергозабезпечення й автоматизації
промислових підприємств та енергорозподільчих мереж.
— У цій лабораторії ми змоделювали найсучасніше повнофункціональне матеріально-технічне середовище, що дозволить підвищувати
рівень кваліфікації спеціалістів, яких
навчає Політехніка. Ми впевнені,
що наше обладнання додасть до навчального процесу більш сучасну

Захистити дипломну чи курсову — справжня радість
для студента: можна зітхнути — і переналаштуватись
на святково-легкий настрій,
що витає у повітрі. 16 грудня,
після успішного захисту магістерських робіт, студенти, а,
власне, студентки кафедри
соціальних комунікацій та інформаційної діяльності ІГСН
(група КСІм), прийшли сфотографуватись біля ялинки, яка
саме того дня „виросла“ в холі
головного корпусу Львівської
політехніки, перед входом
в Актову залу. Не помітити щасливих дівчат було неможливо:
вони дуже тішились, залюбки
позували перед фотокамерою
(одна навіть сіла на шпагат!).
Того дня на цей настрій вони
однозначно заслужили.

Закінчення на 5 с. m

І. Ш.

грудня на базі кафедри електричних систем та мереж Інституту енергетики та систем керування Львівської політехніки офіційно відкрили нову
сучасну навчально-наукову лабораторію, яку обладнала шведсько-швейцарська компанія АВВ, що спеціалізується на електротехніці, енергетичному
машинобудуванні та інформаційних технологіях у галузі енергетики.

У церемонії відкриття лабораторії
взяли участь перший проректор Політехніки Володимир Павлиш, завідувач
кафедри ЕСМ Георгій Лисяк, директор
ТОВ „АВВ LTD“ Дмитро Жданов, консул посольства Швейцарії в Україні
Хірші Ханспетер, радник посольства
Швеції в Україні Якоб Хеденскоґ, головний інженер Західної електроенергетичної системи НЕК „Укренерго“ Петро Чорнописький та директор
ІЕСК Орест Лозинський.
Лабораторія від АВВ розміщена
у двох аудиторіях V навчального корпусу — 304 та 312. Дослідження тут
проводитимуться за двома пов’язаними напрямами: „Технічна експлуатація підстанцій та керування електрич-
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студії

нагороди найкращим

Зустріч із елітою університету

Н

апередодні свят у Львівській
політехніці традиційно
вітають студентів — переможців
Студентської науково-технічної
конференції. Так, за результатами 72 СНТК 18 грудня в актовій
залі головного корпусу університету дипломи та премії отримало
півсотні політехніків.

— Сьогодні я, як ніколи, дуже завантажений, але відібрати у себе задоволення зустрітися з вами і вручити вам

нагороди я не міг… Ті, що зараз сидять
у цій залі, — це еліта Львівської політехніки і, зрештою, не тільки її. Це
студенти, які займаються наукою, вже
мають хороші результати, і де б потім
не працювали, всюди будуть кращими. Багато хто вступить в аспірантуру, захистить дисертацію, залишиться
працювати в університеті і продовжуватиме ті добрі традиції, які склалися
впродовж 170-річної історії Політехніки, — звернувся до студентів ректор
університету професор Юрій Бобало.

Кількість учасників СНТК постійно збільшується, рівень наукових робіт зростає. Цьогоріч до конференції, яка відбулась у жовтні, долучилося понад 2 тис. молодих науковців.
Півтори сотні з них пройшло до ІІ
туру, і 48 здобули перемогу, поінформувала в. о. проректора з наукової роботи Лілія Жук. Переможців ІІ
етапу СНТК (І — ІІІ місця) відповідно до наказу ректора відзначили дипломами і преміями.
І. Ш.

міжнародна співпраця

Два проекти з Норвегії
П

редставники Львівської політехніки взяли
участь у конференції „Перспективи норвезькоукраїнської співпраці“ (Університет округу Нурланд, (місто Будьо) . Іноземні та українські партнери домовилися про подальшу співпрацю. Політехніка працюватиме над двома проектами, які
стосуються професійної перепідготовки колишніх
військовослужбовців і членів їхніх сімей та створення ІТ-парку у Львові.

Українську сторону представляли Головний консультант Головного департаменту правової політики
Адміністрації Президента
України Віктор Соловйов,
Тимчасовий повірений
у справах України в Королівстві Норвегія Олег Грабовецький. Серед членів
делегації — репрезентанти
Міжнародного фонду соціальної адаптації, керівники
і викладачі 13 вишів України. Від Політехніки були
завідувач кафедри обліку та
аналізу Анатолій Загородній, завідувач кафедри технологій управління Роман
Фещур, представники деканату післядипломної освіти ІПДО Мар’яна Захарчук
і Роман Васьків. Анатолій
Григорович розповів:
— Це фактично була
тристороння зустріч —
представників Університету Нурланда, що є розпорядником фінансів, які
МЗС Норвегії виділяє на

реалізацію міжнародного проекту „Україна —
Норвегія“, представників МФ соціальної адаптації (Київ) і безпосередніх
виконавців проекту, тобто
вишів України. Проект,
який стосується професійної перепідготовки і соціальної адаптації звільнених
у запас військовослужбовців (а також членів їхніх сімей), розпочався в Україні
у 2003 році й уже охопив
понад 5700 осіб. Спочатку
його реалізовували в Криму, але через окупацією
півострова — тепер в основному на південних і західних теренах України.
Однією з цілей конференції
у Будьо було підсумувати
роботу в рамках проекту.
А. Загородній представив Політехніку, а Р. Фещур зосередив увагу на
курсах професійної перепідготовки звільнених
у запас кадрових військовослужбовців ЗСУ й інших

силових структур, членів
їхніх сімей. В ІПДО Політехніки курси стартували
26 вересня. Зараз їх відвідує півсотні слухачів.
Про результати проекту
поінформували В. Рубцов,
А. Верлан. Також йшлося
про підготовку до впровадження в Україні проекту
підвищення кваліфікації
державних службовців,
про перспективи співпраці загалом. Університет
Нурланда і 12 українських
вишів підписали Меморандум взаєморозуміння.
— Підписанти зафіксували готовність далі
працювати в напрямі перепідготовки військовослужбовців. Ми запропонували
розширити цей проект,
по-перше, на добровольців, які, хоч не є військовослужбовцями де-юре, за-

раз воюють в зоні АТО і потребуватимуть соціальної
адаптації, а, по-друге, і на
волонтерів, — розповів
завідувач кафедри ОА. —
Політехніка також бере
участь у проекті створення
ІТ-парку у Львові. В жовтні
ректор нашого університету взяв участь у зустрічі, на якій прем’єр-міністри Норвегії й України
підписали Меморандум,
де зокрема передбачили
створення ІТ-парку. На
Політехніку покладається вагома роль — підготовка фахівців, і не тільки
з комп’ютерних наук, потрібні будуть і економісти,
менеджери, ін. Та ми хотіли б, щоб університет долучився і до інших аспектів
функціонування ІТ-парку.
Ірина ШУТКА
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Політехніка та АВВ розпочали співпрацю
m Закінчення. Початок на 3 с.

практичну базу, і це вплине на проф
придатність та конкурентоспроможність випускників вишу. Створення лабораторії — послідовний
крок реалізації соціальної програми АВВ. З 1992 року наша компанія
абсолютно інтегрована в економіку України, тому ми інвестуємо в її
майбутнє, які б важкі часи не були.
За 2 роки компанія вклала в науку
300 тис. євро, — сказав директор АВВ
Дмитро Жданов.
Цьогоріч компанія АВВ заснувала
2 гранти для науковців галузі, які її
директор вручив доцентам кафедри
ЕСМ — Андрієві Яцейку та Вікторові
Кідибі. Також Дмитро Жданов анонсував запровадження спеціального
навчального курсу з менеджменту
і маркетингу в галузі електроенергетики для студентів кафедри ЕСМ. Двосеместрову програму на замовлення АВВ
підготував український центр „Розвиток корпоративної соціальної відповідальності“. Наразі представники компанії домовляються з політехніками
про терміни реалізації цього курсу.
— Відкриття нової лабораторії
стало можливим завдяки компанії

АВВ, яка встановила власне обладнання, та підтримці керівництва
Львівської політехніки, яке забезпечило швидкий та якісний ремонт
приміщень. Також я вдячний за наполегливу роботу науковим працівникам кафедри. За відсутності
сучасних лабораторій тривалий час
наші випускники здобували практичні навики під час стажування
в електроенергетичних компаніях та
установах. Тепер це стало можливим
у межах лабораторного практикуму.
Зрозуміло, що нове обладнання ми
самі ще маємо докладно вивчити.
Однак цей процес відбуватиметься
із залученням студентів до виконан-

ня тут лабораторних і магістерських
робіт. За чинною на сьогодні кваліфікацією спеціальностей у новій лабораторії навчатимуться студенти
напряму „Електротехніка та електротехнології“, — розповів професор Георгій Лисяк.
Після того, як фахівці компанії
АВВ докладно розповіли про характеристики та можливості обладнання, встановленого у лабораторії,
перший проректор Володимир Павлиш та Дмитро Жданов підписали
Меморандум про співпрацю між ТОВ
„АВВ LTD“ та нашим університетом.
Анна ГЕРИЧ

соцдослідження

Для кого навчаємо студентів?

18

грудня Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Львівської політехніки в актовій залі ЛОДА презентував
результати свого соціологічного дослідження на тему міграційних
настроїв серед студентів п’яти вищих навчальних закладів Львова.

В анкетуванні взяла участь молодь
Львівської політехніки, Львівського національного університету
ім. І. Франка, Львівського національного медичного університету
ім. Д. Галицького, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій
ім. С. Ґжицького та Львівського національного аграрного університету.
За результатами дослідження, авторами якого є директор МІОК Ірина
Ключковська та наукові співробітники інституту Оксана П’ятковська
і Юрій Марусик, намір поїхати працювати за кордон на сьогодні мають

82 студентської молоді, навчатися
там хотіли б 80, але жити постійно
поза межами України прагнуть тільки 44. Водночас реально планують
і мають можливість покинути країну
відразу після закінчення вишу менше
50 опитаних. Причиною своєї готовності до трудової міграції студенти називають неможливість фахової
самореалізації, низьку зарплатню,
високий рівень корупції в Україні
тощо. Стримуючими чинниками
опитані називають родину та друзів
на Батьківщині, почуття патріотизму, вже знайдену роботу. Загалом нинішні львівські студенти готові пра-

цювати в Україні за заробітну плату
не менше 5 тисяч у місяць, а погодитися на роботу не за фахом могли б
більше 42 респондентів.
У презентації взяли участь народний депутат Оксана Юринець, директор департаменту міжнародного
співробітництва та туризму Львівської ОДА Віталій Горбатенко, директор МІОК Ірина Ключковська, а також
проректори найбільших львівських
вишів та соціологи. Спірними були
питання: негативним чи позитивним
явищем є трудова міграція у світі, якими способами знизити рівень „відтоку
мізків“ з України тощо. Презентоване
дослідження — тільки початок. Надалі МІОК планує вивчити міграційні
настрої студентства в інших регіонах
країни.
Анна ГЕРИЧ
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з перших уст

Юрій Бобало:
„На 2015 рік дивлюся з надією“
m Закінчення. Початок на 3 с.

статтях, а загалом у державі є фінансові проблеми. Щоб отримувати
позики МВФ, потрібно йти на реформи, які потребуватимуть розуміння і терпіння людей. Зрозуміло,
що важко обмежувати себе, краще,
коли нас обмеження не стосуються.
Але я не вірю в те, що можлива відміна безоплатної освіти, стипендій
тощо. Можливо, будуть якісь зміни
у фінансуванні Політехніки, але не
такі суттєві. Чи буде і в яких розмірах скорочення фінансування науки, покаже час, але я сподіваюся,
що 2015 рік у цьому плані буде для
Політехніки не надто складний. Думаю, у Верховній Раді є мудрі люди,
які розуміють, де можна скоротити
фінансування, а де не варто.
— Новий Закон „Про вищу освіту“ передбачає автономію університетів.
Зокрема, виші отримали можливість
відкривати свої рахунки в банках. Це
допоможе покращити фінансування
Політехніці, яка заробляє кошти?
— Що таке автономія? Передовсім,
це фінансова самостійність. Освіта,
наука в університетах без фінансування — це пустопорожні балачки.
Є положення, яке дозволяє відкривати рахунки в банках. І є рішення
нашої Вченої ради про те, що Політехніка має право відкривати рахунки у трьох державних банках.
Але треба робити це дуже обережно.
У Верховній Раді є проект закону від
Кабміну про те, що університети, які
відкриватимуть рахунок у банку, будуть позбавлені статусу бюджетної
організації, відтак платитимуть усі
податки. І виникає дилема: чи відкривати в банках рахунки, чи все-таки надіятися, що в державі рано чи
пізно зміниться ситуація. Не все так
однозначно.
— 170-річчя Політехніки святкували
дуже скромно. Вирішили робити свято
для себе, адже головне — люди…
— Для мене як для ректора справді
головне — політехніки. І коли ми
вирішували, що робити з ювілеєм,

це не було рішення адміністрації,
ми радилися з профкомом, „Просвітою“, громадськими організаціями.
Вирішили не святкувати гучно. Не
можуть люди на заході країни жити,
не помічаючи проблем у державі.
Але ми хотіли навіть у такий тяжкий
час зробити людям свято. Вперше
за багато років нагородили близько
350 наших працівників. Це були відзнаки і Президента, і ВРУ, і Кабміну,
і ЛОДА, і НАНУ, і НАПН, цінні подарунки, премії.
— У 2013 перенесли на осінь (а врешті-решт відмінили) зимовий бал. А он
як життя повернулося! Які несподіванки найнеприємніші? Чи важко змінювати рішення?
— Дуже відповідальне питання.
Щодо несподіванок — найнеприємніша і найстрашніша, коли в університеті виявляються факти хабарництва. Ніяк не можу погодитися
з тим, що викладачів провокують
низькі зарплати. Як тільки до мене
доходить інформація про нечесного
викладача, я перевіряю інформацію
і звільняю. Інша проблема: минулого року я звільнив двох професорів
(!), але вони вже працюють в інших
вишах. Так що з цим явищем дуже
важко боротися. А з рештою проблем
можна справитись.
— Чи звертаються до Вас студенти
або викладачі щодо випадків корупції,
хабарництва?
— На гарячу телефонну лінію, в
електронну приймальню іноді звертаються. Таких дзвінків дуже мало,
але я не схильний заспокоювати
себе тим.
— „Думаю, Сергій Квіт буде міністром із європейським мисленням.
Він та його оточення розуміють, що
діяти у такому ключі, у якому працювали попередні міністри, неможливо.
Новий міністр завжди пропагував демократичність і боровся за автономію
Києво-Могилянки — він прекрасно розуміє, що без автономії вишів освіта
йтиме тим самим шляхом“, — сказали Ви в одному з інтерв’ю кілька міся-

ців тому. Що скажете тепер, попрацювавши за його очільництва?
— Я йому не заздрю. У нього зараз
надзвичайно тяжка робота. Для
імплементації Закону „Про вищу
освіту“ ще так багато треба зробити! Розробити підзаконні акти, внести чимало змін у чинні акти. Не
завжди це залежить від міністра, часто від академічної громади, ідуть
суперечки, виникають конфлікти.
Йому потрібно все звести до спільного знаменника. Це не так легко.
Тим більше, все треба робити негайно. А є ще поточна робота: фінансування, стипендії тощо. Але жоден
мій дзвінок міністр не проігнорував. Я впевнений, що він є людиною, яка реалізує все, що записано
в Законі.
— Цей Закон пройшов довгий шлях, пережив чимало дискусій, обговорень. Чи
міг він бути кращий? Чи прогнозуєте
також завдяки його втіленню ривок
у розвитку науки в університеті?
— В новому законі є дуже хороша річ:
ніяких обмежень щодо міжнародного
співробітництва. Як бачимо, наразі
не можемо розраховувати, що в державі скоро з’являться кошти на фінансування освіти й науки. Відтак хіба
мріємо купувати собі апаратуру й обладнання, необхідні для отримання
високих наукових результатів. Але
новий закон дозволяє нам їхати у закордонні відрядження, використовувати обладнання закордонних фірм
і вишів, проводити там наукові дослідження, брати участь у всіх програмах
ЄС — „Горизонт-2020“, „Еразмус+“.
Це треба використовувати. Якщо
сидіти і чекати, доки держава почне
фінансувати і вирішить наші проблеми, нічого не досягнемо. От сьогодні
(на момент інтерв’ю) відкрили лабораторію АВВ. Останнім часом у нас
створено багато навчально-наукових
лабораторій із участю закордонних
фірм у різних інститутах. Є люди, які
у нас це розуміють і працюють над
цим, — і ось маємо результат.
— На одній із прес-конференцій Ви
сказали, що Ваше найважче рішення
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ще попереду. Тепер воно вже позаду?
Може, йдеться про зміну команди проректорів?
— У Законі „Про вищу освіту“ записано, що людина не може обіймати
дві керівні посади. Враховуючи, що
майже всі директори інститутів були
завідувачами кафедр, я дав їм можливість вибирати, де вони себе бачать,
відтак кожен директор визначався
сам. В окремих випадках я просив директорів інститутів залишитися на
посаді в інтересах інституту. Я мав
розмову із проректорами Загороднім і Піхом. Мені було би комфортно
з ними працювати. Але й Анатолій
Григорович, і Зорян Григорович не
змогли залишити свої колективи на
кафедрах. Я досі консультуюся щодо
посади проректора з наукової роботи, проводжу співбесіди з людьми.
На момент виходу газети цю проблему вирішу.
— Хоч університет поза політикою,
у минулому й новому скликанні ВРУ
є депутати — вихідці з Політехніки.
На кафедру української мови повертається Ірина Фаріон. Чи викладатиме
в університеті ще один екс-нардеп
Юрій Михальчишин? Якої підтримки
очікуєте від Оксани Юринець?
— Я з задоволенням беру на роботу Ірину Фаріон. Юрій Михальчишин наразі не планує повертатися.
Оксана Юринець — передовсім політехнік. Де би вона не була, де б не
працювала, вона завжди звіряє свої
рішення, свої вчинки з Політехнікою. Тому я думаю, що ми будемо
співпрацювати дуже тісно. Це дуже
активна, раціональна людина, патріот альма-матер.
— Ви вже 7 років очолюєте Раду ректорів Львівщини. Як це впливає на Політехніку?
— У Раді ректорів я не проводжу
якихось рішень, вигідних Політехніці. Ми колегіальний орган, усе вирішуємо колективно. Ніхто ніякої
інформації не приховує. Ми збираємося не дуже часто, приблизно раз
на місяць. Коли в державі розпочалися Майдан, потім війна, зустрічалися частіше, щоб підтримувати
студентів, суспільство. Останнє
спільне рішення стосувалося правил прийому.
— При вступі абітурієнт тепер вказуватиме пріоритетність заяв. Вочевидь, Політехніці нема за що переживати, конкуренцію їй можуть склас-

ти хіба провідні київські виші. Але
Ви таки наголосили на попередньому
засіданні Вченої ради, що треба працювати з абітурієнтами…
— Передовсім ідеться про професійну орієнтацію. Успішність студента залежить від того, наскільки
він вмотивований у спеціальності,
яку опановує. Тому профорієнтація
має бути дуже глибокою й широкою.
Хотілося б не втратити професійно
орієнтованих студентів, які в нових
умовах можуть розгубитися. Адже
правила прийому в різних вишах
(зокрема інформування абітурієнтів
про місце у списку) відрізняються.
А якщо студент вчасно не подасть
оригінал документів, бо не зорієнтувався, чи йому вже пропонують
місце, він узагалі втрачає право на
бюджетне навчання. Шкода, аби
хороші абітурієнти залишилися „за
бортом“. Тому треба просто роз’яснювати систему вступу. Це клопітка
систематична щоденна робота.
— Зважаючи на війну, економічну та
політичну кризи, в суспільстві панують песимістичні настрої. Чи можете додати оптимізму нашим читачам?
— Кожен, хто працює в Політехніці,
повинен знати, що це його місце роботи, яке адміністрація намагається
зробити оплачуваним, комфортним,
воно має приносити задоволення.
Ми завжди старалися вирішувати
проблеми, які стоять перед конкретними людьми. Тому навіть у такий
важкий час я хочу заспокоїти всіх
працівників, що різні процеси у вищій школі не матимуть негативного
впливу на нас. Я впевнений, що адміністрація на всіх рівнях робитиме
все можливе, щоб кожен працівник
отримував задоволення і не відчував
дискомфорту.
Бажаю всім насамперед здоров’я,
задоволення від роботи у Львівській політехніці і бути щасливим
у родині.
Спілкувалась
Тетяна ПАСОВИЧ

СТУДІЇ

7

коротко
Міністерство освіти і науки України офіційно заявляє, що Уряд не
відмінятиме виплати стипендій
студентам вишів та професійно-технічних училищ. Таку заяву
відомство розмістило на своєму
сайті після того, як ЗМІ заполонили повідомлення про скасування
стипендій студентам. МОН переконане, що держава повинна надавати підтримку студентам. Будь-які
реформи та зміни в цьому питанні
мають бути попередньо винесені
на громадське обговорення.
Кафедра автоматизованих систем
управління Інституту комп’ютерних наук та інформаційних
технологій Львівської політехніки відзначила 40-річчя. Урочиста
академія з цієї нагоди відбулася
19 грудня в Актовій залі головного
корпусу Політехніки.
Міносвіти затвердило графіки ЗНО
у 2015 році. Основна сесія відбудеться у червні 2015 року, а загальнообов’язкове тестування випускників
шкіл з української мови і літератури
у квітні. Про це йдеться в указі МОН.
Основна сесія оцінювання розпочнеться 3 червня тестом з французької мови та завершиться 26 червня
тестуванням з хімії.
В Академії сухопутних військ
ім. гетьмана Петра Сагайдачного
побували експерти НАТО. Експерти ознайомилися з програмою та
процесом підготовки сержантського складу Збройних сил України
й після цього нададуть рекомендації щодо надання допомоги НАТО
в цій сфері. Як зазначив радник
НАТО в Україні з питань військової освіти генерал-майор (запасу)
Богуслав Пацек, головна мета роботи фахівців НАТО в Україні — не
наказувати українцям, а допомогти
рекомендаціями та поділитися досвідом країн, які вже реформували
військову освіту.
В Україні до кінця року можуть
закрити ще близько 70 вищих
навчальних закладів. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій
Квіт. Він додав, що скорочення закладів вищої освіти не означає, що
буде соціальна напруга, бо якщо
університет закриється, то студенти переводяться в інші заклади,
а викладачі можуть знайти роботу
в інших вишах.
За матеріалами інформагенцій
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захист магістерських робіт

„Бойове хрещення“
пройшли на відмінно
Н
а кафедрі будівельного виробництва ІБІД
19 грудня розпочалися захисти у магістрів
і спеціалістів.

Третє покоління
династії
цементників

| Світлини Катерини Гречин

На кафедрі, якою керує
професор Мирослав Саницький, першими захищалися магістри спеціальності „Технологія будівельних
конструкцій, виробів і матеріалів“. У своїх роботах,
які виконували на замовлення, вони активно користувалися математичним
моделюванням, сучасними
методами фізико-хімічного аналізу на мікро-, макроі наноструктурному рівнях.
Першою „бойове хрещення“ перед поважними
членами ДЕКу успішно
пройшла Ганна Іващишин
(на світлині), естафету перейняли староста групи
Олеся Навитка, Костянтин
Постоловський та інші. До
слова, Кості теж нескладно було захищатися, адже
він — третє покоління династії цементників: його
дідусь Анатолій Постоловський, нині пенсіонер, —
відомий колись директор
Миколаївського цементно-

го заводу, там же працював
і батько хлопця Олександр.
Нині родина активно спів
працює з ПАТ „Івано-Франківськцемент“: батько — менеджер, а найстарший Постоловський брав активну
участь у модернізації цього
акціонерного товариства.
Костя добре знає англійську
і вже у складі делегацій товариства побував на багатьох
цементних заводах світу,
зокрема й у Китаї. Тому саме
з ним пов’яже й свою долю.
Не пасе задніх і Володимир Басалига. Магістерську
кваліфікаційну роботу також робив на замовлення
цементного заводу. Хлопець дуже відповідальний
і працездатний: у лабораторії будівельних матеріалів
і виробів здобув досвід дослідника, навчився працювати в команді. Вдячний керівникам, які, маючи практичний стаж, передають
досвід своїм вихованцям.
До слова, разом із ним захищалися й Володимир Семанів, Дмитро Кузів і Назар
Бечкало. Рік тому ці чотири
студенти були активними

учасником Євромайдану, та
це не перешкодило їм захистися на відмінно, як і зрештою їхнім одногрупникам.

Енергоощадне
паливо — у нас
під ногами
Як відзначив академік АБУ,
керівник Центру технологічної безпеки доцент
кафедри будівельного виробництва Мирон Гоголь,
„одним із основних пріоритетів економічної політики України є максимальна
енергетична незалежність
від Росії, і ми до того прикладаємо свою руку“. Магістри, яких він навчає,
у своїх роботах досліджували як традиційні елементи утеплення будинків, так
і визначення можливостей
використання місцевого
палива, яким населення
практично не користується.
Магістр Роман Велюра
експериментально довів,
що опалення місцевим
торфом обійдеться в десятки разів дешевше від
газу і у 2–3 рази дешевше
від дров. Він розробив рекомендації для сільських
одноповерхових, селищних
двоповерхових будинків
і для багатоповерхівок районного центру, в яких гостро стоїть проблема мінімалізації витрат на опалення, тобто перехід від газу на
місцеві види палива: торф,
відходи деревини тощо.
Юрій Балабан, теж магістр, досліджував місце-

ву каолінову сировину для
декоративних покриттів.
Разом зі стаціонаром захищався і спеціаліст-заочник Роман Маркевич,
який виконував типовий
проект. Ми зустрілися із
хлопцями перед початком захисту, вони трохи
переживали, хвилювалися, переглядали креслення
(на світлині), хоча загалом
були впевнені у своїх силах. Роман Велюра і Юрій
Балабан вчилися на стаціонарі, час від часу отримували підвищені стипендії. З Політехнікою їм
розлучатися шкода, але
вже хочуть змін у житті, тим паче, що дорогу
в майбутнє вона їм уже
проклала. Якщо цим хлопцям роботу ще доведеться пошукати, то Роману
Маркевичу хвилюватися
не доводиться: працює
майстром на одній із будівельних фірм. До захисту
теж готовий, незважаючи на те, що поєднувати
навчання з роботою було
непросто. Як виявилося
згодом, на захисті хлопці
отримали відмінні оцінки, а студент-заочник —
ще й диплом з відзнакою.
А от Володимир Надольський захистив магістерську роботу достроково
і вже навчається в аспірантурі. Загалом більше
половини магістрів цієї
спеціальності цього дня
отримала відмінні оцінки.
Катерина ГРЕЧИН
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45 років на чолі кафедри

У

масштабі історії 45 років — лише мить,
а в масштабі Львівської політехніки 45 років
діяльності кафедри, яку впродовж цього періоду безперервно очолює один завідувач, стає не
тільки досягненням, а й частиною історії нашої
альма-матер.

22 грудня 1969 року наказом ректора ЛПІ було
відновлено діяльність
кафедри хімічної технології, а її завідувачем призначено тоді ще молодого
кандидата наук Віктора
Яворського. Створювати
нові кафедри, нові колективи та й, зрештою, нові
напрями у науці ніколи
не було справою легкою.
А ще важче відновлювати зруйноване, збирати
уламки й складати, неначе мозаїку, нову кафедру,
яку ще 1912 року заснував
відомий вчений професор
Іґнацій Мосціцький (невдовзі став президентом
довоєнної Польщі). Тут
органічно поєднувалися
напрями технології неорганічних речовин і найсучаснішої на той час
технічної електрохімії.
Та у час бурхливого розвитку в нашому регіоні
хімічної промисловості,
чи то внаслідок чийогось
парадоксального рішення, чи то злого умислу, її
було приєднано до іншої і,
фактично, знищено разом
із науковими напрямами.
І це тоді, коли підприємства хімічної галузі заходу
України гостро потребували висококваліфікованих фахівців (їх, звичайно, готували, але не
в нашому регіоні, а часто
й узагалі не в Україні).
Такою була тодішня політика: усіма засобами обмежити формування місцевої національно свідомої
технічної інтелігенції.
Віктор Яворський,
розуміючи необхідність
підготовки власних науково-технічних кадрів, не

тільки як висококласних
фахівців своєї справи,
а й як носіїв і провідників національного духу
та ідеї, розпочав відновлення кафедри. Його
підтримали тодішній
декан факультету професор Василь Тихонов
і ректор Політехніки професор Григорій Денисенко — справжній патріот
України. 1969 року таки
вдалося відновити кафедру хімічної технології як
самостійної. Відтоді й почали готувати фахівців із
технології неорганічних
речовин за заочною, а згодом і за денною формами
навчання. Ще через певний час професору Яворському вдалося відновити
набір на спеціальність
„технічна електрохімія“.
Так було відновлено історичну справедливість,
адже технологія неорганічних речовин і технічна
електрохімія, створюючи
довершені технологічні
процеси, дуже часто утворюють виробничий симбіоз і не можуть існувати
одне без одного.
Дослідницькі роботи,
присвячені розробленню
нових і вдосконаленню існуючих технологій на підприємствах галузі технології неорганічних речовин, стали тим базисом, на
якому розвивалася і міцніла кафедра. Саме ґрунтовні роботи, що стосувалися
технології сполук Сульфуру, дали змогу сформувати
єдину на теренах України
наукову школу з цієї проблематики.
Безперервне завідування кафедрою профе-

сором Яворським є абсолютним рекордом, який
зафіксований у Книзі
рекордів України. Але
відповідним дипломом
засвідчено тільки тривалість певного періоду,
а його реальним наповненням є технологічні
процеси, розроблені Вік
тором Теофіловичем із
колективом однодумців,
які впроваджено у Стебнику, Калуші, Новому
Роздолі, Яворові, на холодній якутській землі
у Мирному, спекотному
туркменському Гаурдаку
та інших містах. Чимало
оригінальних технологічних і технічних рішень
було запропоновано ЗАТ
„Кримський титан“, які,
на жаль, не було реалізовано через зміни в тодішньому політичному житті країни. Новаторською
була ідея перероблення
сірководню в низькотемпературній плазмі, яку
успішно апробували на
дослідно-промисловій
установці.
За роки діяльності відновленої кафедри зріс
і зміцнів її колектив: від
7 викладачів (серед яких
були тільки 4 доценти) до
15 (5 професорів і 10 кандидатів наук), який нині
здатний вирішувати складні різнопланові наукові
й технічні завдання.

У доробку завідувача кафедри — понад
140 винаходів та понад
750 наукових праць.
Він підготував 6 докторів і 46 кандидатів
наук та щедро ділиться своїми знаннями
з молоддю — студентами нашого інституту. Ці знання, чималий
практичний досвід він
узагальнив у семи оригінальних підручниках, двох монографіях
і трьох методичних посібниках.
Значні досягнення кафедри та його очільників
високо відзначені Політехнікою: її завідувачам —
професорам Мосціцькому
та Яворському — двічі надавали звання почесного
професора.
Не можна залишити
поза увагою громадську
діяльність Віктора Яворського. Він був співголовою Народного Руху України в Політехніці, понад
30 років очолював обласну
організацію хімічного товариства ім. Менделєєва,
а зараз є керівником секції
хімії та хімічної технології Західного наукового
центру.
45 років діяльності відродженої кафедри хімії
і технології неорганічних
речовин під очільництвом
Віктора Яворського стали
не тільки надбанням історії Львівської політехніки, а й тим потужним
джерелом професіоналізму й моральних принципів, які сприяють побудові
сильної, незалежної України та її поступу в бік європейської спільноти.
Ярослав КАЛИМОН,
Зеновій ЗНАК,
Орест КУНТИЙ,
професори кафедри хімії
і технології неорганічних
речовин ІХХТ
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від книги до мети

„Мовна правда“, що не знає кордонів

„Ч

Організатори означили цю
розмову як самозаглиблення, самопізнання, а також
акт вдячності майстрові,
який зумів у житті не піддаватися зовнішнім обставинам. Дитинство і юність
С. Караванського минули
в Одесі. І хоча домінувала
українська мова (нею спілкувались вдома, нею говорити вчителів просили діти
у школі), але середовище,
атмосфера страху, звісно,
„тиснули“. Звідки ж у нього
взялась постава протесту,
українськість? З терору,
який, як він бачив, застосовували щодо українців,
зазначила доцент кафедри української мови Політехніки І. Фаріон. Спочатку С. Караванський
(можливо, за прикладом
батька-інженера) обрав
технічний фах (Одеський
індустріальний інститут),
але його покликанням
таки буде філологія… Та
до цього — ще армійська
служба, Друга світова, німецький полон, після якого зблизився з молоддю,
пов’язаною з ОУН… Відтак
у 1944-му — арешт, згодом
вирок, другий. Сумарно
31 рік неволі… 1979-го —
еміграція до США.
— Звідти почалися ті
його посили до нас, українців, абсолютно порадянщених, для яких закрили
найважливіше — правду.
І цю правду від нього ми
могли отримати лише на
початку 90-х років, — згадує І. Фаріон. — Ця мовна правда стала для нас
практично струсом мозку.

| Світлина Ірини Шутки

и думав він тоді, що назавжди покидає Батьківщину? І чи можна сказати,
що він її покинув? Коли для високодуховної людини Батьківщина — це
мова?“ — так говорить Ірина Фаріон про Святослава Караванського, українського мовознавця, поета, журналіста, члена ОУН, багаторічного в’язня таборів
СРСР. Учора, 24 грудня, у далекому Дентоні у США він зустрів свої 94! З нагоди
уродин видатного науковця 17 грудня у Львівській політехніці відбулася презентація його знакових праць. У заході, що відбувся в рамках авторського проекту І. Фаріон „Від книги — до мети“, взяли участь директор видавництва „БаК“
Орест Коссак і доцент кафедри української мови Політехніки Оксана Микитюк.

Принаймні я тоді усвідомила, що все те, чого мене
навчали на українській
філології в університеті Франка — це далеко не
українська мова… Ми стали жертвами тодішнього
часу. Та почали вчитися
з праць С. Караванського. Особливе враження
справила праця „Пошук
українського слова, або
боротьба за національне
„Я“. І справді ми шукаємо
не лише слово — шукаємо
себе, свою тожсамість.
Більшість праць мовознавця побачила світ саме
у Львові, у видавництві
„БаК“ („більше актуальних
книжок“). Історія співпраці з С. Караванським
почалась у 1990-х, розповів О. Коссак. Відтак, друком вийшли Словник рим
української мови (присвячено дружині вченого Ніні
Строкатій), Російськоукраїнський словник
складної лексики, Практичний словник синонімів української мови, що
розкриває багатство нашої
мови. Він витримав уже

п’ять видань, до того ж щоразу це доповнене, розширене видання. Ще є низка
пізнавальних мовознавчих
праць: „Секрети української мови“, „Звідки пішла
єсть московська мова, або
Шила у мішку не сховаєш“,
„До зір крізь терня, або
Хочу бути редактором“.
— Ці книжки — не суха
наукова лектура. Їх читаєш,
як детектив, відірватися неможливо, — каже видавець.
С. Караванський — не
лише високопрофесійний
філолог. Також перекладач і письменник. Талановитий сатирик, що засвідчують „Книга-журнал
одного автора“, „Гумористичний самвидав“. Проникливий публіцист, із
активною громадянською
позицією. Так, у книжці
„Лист до Героя пера Марії
Матіос“, в одній зі статей
передбачав можливість
нинішніх подій в Україні,
„логіку“ Путіна. І мова тут
є вкрай важливим чинником: як А. Гітлер у 1930-х
„захищав“ німецькомовне
населення, так і керманич

РФ нині „захищає“ російськомовних. Саркастичну
оцінку президентові Росії
С. Караванський дав у листі, який спеціально надіслав учасникам зустрічі
у Політехніці (текст прочитав студент, учасник
театру-студії „Хочу“ Андрій Теслевич). Попри все,
С. Караванський залишається зразком неабиякого
оптимізму, бо вміє „посміхатися до проблем“ і „не
має часу на песимізм“.
Він сучасний (скажімо,
працює за комп’ютером)
і активний (готує 5-те видання Російсько-українського словника складної
лексики).
До тих, хто пропагує до
робок ученого, належить
Оксана Микитюк. Презентуючи свою щойно видану
книжку „Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки“, Оксана
Романівна говорила про
ті професійні настанови
С. Караванського, якими
керується. Мовознавець,
пояснює вона, вчить долати наслідки дискримінаційної щодо нашої мови
радянської політики: повертати до життя втрачені,
забуті норми, безпідставно
занедбану лексику, очищувати мову від чужоземщини (наприклад, нав’язаних
у совєтський період „мовних динозаврів“ — форм на
-уч, -юч, скопійованих слів
і конструкцій, як-от „багаточисельний“, „який би
не був“ — замість питомо
українських „численний“,
„хоч би який“). Тільки так
відкриємо особливості —
відтак самобутність своєї
мови. Це завдання й відповідальність філологів,
але також і кожного мовця,
який є „співучасником творення велетенської будівлі“
нашої мови.
Ірина ШУТКА
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міжнародне спілкування

Чи може мова сподіватися?
К
ожна мова живе
і розвивається разом
із народом, який нею
розмовляє. Однак
є мова, що не має свого
народу. Для міжнародного спілкування
її створив польський
лікар Людвик Заменгоф. Це есперанто.

Задля подолання
бар’єрів
Найцікавіше те, що автор
есперанто ще змалку мріяв про мову, якою могли б
спілкуватися всі, адже вважав, що головною причиною непорозумінь і суперечок між людьми є мовні
бар’єри, а єдина спільна
мова мала би вирішити ці
проблеми. У десятирічному
віці він написав на цю тему
драму „Вавилонська вежа,
або Білостоцька трагедія
в п’яти актах“. Можливо,
такому сприйняттю проблем спілкування сприяла
атмосфера, в якій зростав
Людвик. Його батько був
учителем іноземних мов.
Удома багатодітна сім’я
євреїв розмовляла ідишем.
А другою мовою для них
була, за різними даними,
польська або російська.
Дитинство Людвика минуло у середовищі багатонаціонального населення
Білостока, де найбільше
було поляків, євреїв, росіян і німців.
Хоча Заменгоф здобув
медичну освіту, став окулістом, але ще під час навчання у гімназії Варшави
взявся за створення універсальної мови, написав
її першу версію. Потім
були ще три досконаліші
версії. Нарешті 1885 року
він завершив свій проект
міжнародної мови есперанто, що означає „сподіватися“. Заменгофові
тоді було 26. А через два
роки побачила світ книж-

ка „Міжнародна мова“
Доктора Есперанто (таке
псевдо вирішив собі взяти
Людвик).

Легка, нейтральна,
не витісняє інші
культури
Це плюси на користь мови,
яка побудована на основі
латинської абетки, інтернаціональної лексики,
притаманної найбільш
уживаним мовам світу.
— Граматика есперанто дуже легка. Там усього
16 правил, без будь-яких
винятків, 10 префіксів,
35 суфіксів і 11 закінчень!
Сама граматика нормалізована, щоб усі люди мали
однакові можливості для її
вивчення без великих зусиль, яких треба докладати
для опанування будь-якої
мови, — розповідає доцент кафедри іноземних
мов Львівської політехніки Інеса Байбакова.
Есперанто — далеко
не перша штучна мова,
але з тих, що мали на меті
вкоренитися в побут та міжособистісне спілкування,
вона найвідоміша та найпопулярніша. На есперанто уклали літургію Греко-католицької церкви,
створили мову програмного забезпечення. Нею
як робочою спілкуються
на міжнародних з’їздах,
конференціях, симпозі-

умах у 125 країнах світу.
Есперантисти мають свій
прапор та гімн La Espero
(„Надія“) — традиційні
атрибути щорічного Всесвітнього конгресу.
Попри те, що есперанто — ідеальна мовна
платформа для міжнаціонального порозуміння, всі
переклади і твори, зустрічі, конференції — справа
ентузіастів, а не системна
мовнокультура. За різними
оцінками, мовою есперанто при потребі розмовляють до двох мільйонів
людей. У світовому контексті — це крапля в морі.
Есперанто — унікальний
за своєю суттю мовний
винахід, особливо цінний
в епоху максимальної глобалізації та універсалізації, однак досі він не набув
тотального поширення.
Оскільки ця мова штучна, тобто не є мовою певної держави, то популяризувати її залишається лише
окремим ентузіастам чи
нечисленним організаціям, які не мають потрібних
ресурсів та авторитету.
Вивчення есперанто — це
особистий вибір. Позаяк
мова штучна, то вона не
має розвитку, як будь-яка
інша, навіть найменш знана. Тих, хто хоче вивчати
есперанто, значно менше,
ніж тих, хто знає англійську, китайську, іспанську,
французьку чи інші мови,
як би важко вони не давалися опануванню.

Есперанто в Україні
Перший український
підручник з есперанто
1907 року видав у Тернополі знаний український есперантист Михайло Юрків.
У перші роки XX ст. українські есперантисти створили
інформаційне бюро з пропаганди та навчання есперанто. Між 1913 і 1930 ро-

ками, з різними перервами,
виходило перше українське
есперантське періодичне
видання — журнал Ukraina
Stelo („Зоря України“). На
його сторінках друкували твори Т. Шевченка,
І. Франка, О. Кобилянської,
Л. Українки, В. Стефаника,
статті про творчість українських письменників.
У 1910–1920 роки у Коломиї діяло Крайове товариство українських есперантистів „Поступ“, які
збиралися щовечора, щоб
вправлятися у мові, читати
книжки і журнали. Зусиллями „Поступу“ побачив
світ „Українсько-есперантський словник“. Наприкінці 20-х років у Харкові
видавали щомісячний педагогічний журнал „Шлях
освіти“.
Однак уже у 30-ті роки
в молодій радянській імперії есперанто оголосили
мовою дрібної буржуазії
й космополітів. 1937 року
заарештували і розстріляли знаного есперанто-поета Євгена Михальського,
що мав великі міжнародні
зв’язки.
Лише 1989 року в Одесі
заснували Асоціацію есперанто. На сьогодні осередки есперантистів є в Києві
і Тернополі, а також діє
видавництво „Соняшник“,
яке для охочих практикуватися в мові есперанто видає
художню та наукову літературу, газети і журнали.
— Однак усе це діє не
настільки широко й активно, щоб популяризувати мову есперанто. Есперанто можна вивчити
дуже швидко, скажімо, як
робочу мову міжнародних зустрічей, однак мова
нежива і штучна не може
претендувати на велику
популярність, — підсумовує бесіду Інеса Байбакова.
Ірина МАРТИН
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Допомоги забагато не буває

С

итуація в нашій країні не
залишає байдужим нікого.
У Львівській політехніці як студенти, так і викладачі впродовж
всього часу ведення бойових дій
у зоні АТО всіляко підтримують
українських військових.

— Усіх тривожать події, які відбуваються в нашій країні, а особливо політологів. Тож ми вирішили не залишатися осторонь, а присвятити свій позаробочий час допомозі військовим. Так
виникла ідея збирати продукти харчування, одяг, а потім відвезти до наших вояків, — почав розмову доцент
кафедри політології та міжнародних
відносин Олександр Горбач. — Продукти, які швидко псуються, ми завозимо на полігон до Яворова.
Допомагають викладачі вже тривалий час, співпрацюють у цій благородній справі з Центром допомоги
армії, УНСО, Самообороною Львівщини. Возили продукти і під Маріуполь, під Горлівку.

— В „гарячі точки“ веземо продукти тривалого зберігання. Зараз
уже маємо досвід і знаємо, що саме
кому і де необхідно. Бо, наприклад,
у деяких батальйонах є достатньо ліків, але бракує теплого одягу, а інші
навпаки мають, у що вбратися, але
бракує розкладачок — сплять на голій
землі, і, як результат, значна частина
військових захворіли на пневмонію
(так було під Маріуполем). Проблема
й у тому, що навіть нема чим палити,
бо довкола жодного деревця, — розповів викладач цієї кафедри Роман
Пасічний, який провідував наших
військових в АТО. — Коли їхав уперше, то не мав жодного страху чи перестороги. А стає страшно вже коли
їдеш, довкола голе поле, жодної машини чи людини і нема певності, чи
правильно їдемо. Від Запоріжжя до
Маріуполя бачили лише три колони
танків і грейдери в полі, які копали
протитанкові рови. Під Маріуполем
в’їхали в село Зоря, там картина, як
у фільмі жахів: всюди порожньо,

нікого на вулицях нема, вікна позабивані, тиша, сильний вітер, і лише
один собака пробігав — як у мертвому місці.
Дорога до українських військових нелегка: 10 годин у дорозі машиною, повністю заповненою продуктами, де нема можливості навіть
нормально сидіти, не кажучи вже
про можливість поспати, обов’язкова попередня домовленість щодо
приїзду, проходження блокпостів,
на в’їзді до зони АТО є три кільця
безпеки, і вже після другого кільця
не пропускають, бо волонтерів дуже
часто беруть у заручники. А загалом для всіх, зокрема й волонтерів,
є обов’язкові правила: на блокпостах телефон не витягувати, не фотографувати, на всі вимоги військових одразу підкорятися.
До ініціативи викладачів-політехніків може долучитися кожен. Речі
можна приносити в Центр підтримки
армії (вул. Винниченка, 16) чи в Центр
самооборони (вул. Золота, 10).

благодійність

Свято Миколая для дітей з інтернату
Щ

ороку на свято Миколая активісти Студентського братства
Львівської політехніки везуть
подарунки для дітей Лопатинської школи-інтернату. Молодь
співпрацює із Мальтійською
службою допомоги „Святий
Миколай — дітям з інтернатів“.
Цьогоріч братчики потішили
дітей своїм приїздом 18 грудня.

Разом із ними до дітей, як і попередні два роки, поїхали пластуни.
Тож вихованці інтернату отримали
не лише подарунки, а й багато уваги.
Пластуни проводили для них майстер-класи (виготовляли ялинки
з паперу, різдвяні листівки, малювали), разом бавилися, розповідали
різноманітні цікаві історії.
Та підготовка до свята досить непроста. Спершу молодь завчасу їхала
до цих дітей, щоб разом писати листи до Миколая, де дітвора просила
не лише те, що їм хочеться, а й необхідне. Щоб втілити мрії в реальність, братчики роздавали листи всім

небайдужим. Цьогоріч до допомоги
долучилася й редакція газети „Аудиторія“ — готували пакунок для
тринадцятирічного хлопчика. Тож
із власного досвіду можемо сказати,
що Миколаєві справді дуже складно,
адже ці діти, окрім різних дитячих
забаганок (іграшки, м’ячики, тетріс,
пазли, книжечки, комп’ютерні ігри)
потребують найнеобхіднішого —
одягу (від шкарпеток до верхнього

одягу), взуття (як зимове, так і демісезонне).
Також цього року в інтернаті
відкрили ще й дошкільну групу, де
виховують п’ятнадцятеро діточок
від 4 до 7 років. Тож список для допомоги їм був ще більший.
— Найбільше були зачаровані
найменші діти. Це було їхнє таке перше враження, — розповіла член правління Студентського братства Оленка
Сторож. — Якщо ж говорити про збір
подарунків, то порівняно з минулими
роками люди поставилися до цього
значно серйозніше, можливо, вплинув загальний розвиток волонтерства
в нашій країні. Подарунки збирали по
церквах, роздавали листи із проханнями поміж своїми знайомими. Помітно, що люди були більше готові
до доброї справи. Якщо попередні
роки більше купували якісь дрібниці,
то цьогоріч передовсім дбали, щоб
придбати все необхідне.
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН
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дозвілля

„САД“ дебютував Андріївськими вечорницями

М

инулого тижня театр-дебютант — „Сад“ (Спільнота
академічного душпастирства),
який діє при Центрі студентського капеланства презентував
виставу — Андріївський вечір.
Студенти організували виступ
під керівництвом режисера
театру Юлії Бондаренко.

Розпочався святковий вечір із промови капелана отця Тараса Островського:
— Хочемо, щоб цей спільно проведений час був для всіх часом радості, незважаючи ні на що. Сьогоднішній вечір є символом того, що Україна
дуже багата: своїми традиціями, культурою, піснями, духовністю. Те, що
нас тут єднає, робить сильними. Ми
знаємо, що за дверима інша дійсність,
але життя — це не лише смуток, пе-

реживання, а також і радість.
Водночас треба розуміти, що
веселощі мають бути правильні, з акцентом на тому,
де наше духовне начало.
Більш ніж на годину студенти і справді повели за собою всіх присутніх в інший
вимір — багатий піснями,
традиціями, жартами, народною творчістю, молодечим
запалом. Особливий настрій
створили й декорації у вигляді сільської хати з образами,
вишиваними рушниками, багатим столом. Завершальним
акцентом вечорниць стало частування
варениками.
Театр „САД“ на різдвяні свята повезе свої вистави до вірян Київщини,
Дніпропетровщини. Протягом такого месійного тижня молодь відвідає

багато місць, щоб принести туди радість Христового Різдва, багатство
наших традицій і нашої культури
через андріївський вечір, вертеп,
маланкування.
Наталія ПАВЛИШИН

активна молодь

Корисні веселощі від студентів ІКНІ

Я

к зробити студентське
повсякдення цікавим і веселим, а, крім цього, ще принести
користь суспільству, знають
активісти колегії та профбюро
Інституту комп’ютерних наук
та інформаційних технологій
Львівської політехніки.

Ця молодь завжди у пошуку і реалізації свіжих ідей. Так, 18 грудня вони
знову організували шалений англомовний квест „Sherlock Holmes and
mysterious movie adventures“ („Шерлок Холмс і таємничі пригоди кіно“).
Те, що сесія „на носі“, не завадило
студентам трохи розрядитися, але
так, щоб мозок не переставав працювати.
— Цього року наш квест базувався на відомих кінострічках: „Титанік“, „Хроніки Нарнії“, „Пірати
Карибського моря“, „Великий Гетсбі“ тощо. Та, як казали команди, не
бачачи фільмів, вирішити завдання
було важко. Але для такого випадку
ми передбачили альтернативу: якщо
не вирішували завдання, то мусили
показати сценку з фільму. Ми хотіли,
щоб студенти не лише бігали (пункти для гри були розміщені в різних

місцях центральної частини міста: в „Дзизі“, біля „Арсеналу“, біля
пам’ятника Іванові Федорову тощо)
і ламали голови над запитаннями, а й
веселилися. На завершення підготували їм найскладнішу загадку на основі серіалу „Шерлок“ і так закрутили питання, що справді гравці дуже
довго думали і лише випадково відгадали, — розповіла співорганізаторка
квесту, першокурсниця, активістка
профбюро ІКНІ Ірина Старик.
Завдання для квесту вигадувала
команда з десяти осіб. Все було англійською мовою і, варто зауважити,
що, за словами інструкторів, рівень
знань іноземної мови та підготовка
команд була досить висока. Учасниками квесту було шість команд
не лише з Львівської політехніки, а
також студенти Львівського національного університету ім. І. Франка,
Львівського університету банківської
справи НБУ і Львівського державного університету внутрішніх справ.
— Призи переможцям були цікаві: за перше місце — 10 годин
безкоштовного перебування в кафе
„Communa“ і карточка з 10-відсотковою знижкою, команда, яка посіла
друге місце, отримала можливість

безкоштовно взяти участь у квесті від
однієї з турфірм, а нагорода за третє
місце — 20-відсоткова знижка в кафе
„Communa“, — розповіла Ірина.
Також профбюро ІКНІ вже багато
років проводить „Благодійний аукціон побачень“. Цьогоріч із грошей,
які отримали від аукціону, 500 грн.
передали родинам військових з АТО,
2700 грн. — віддали у Львівський будинок дитини №2, де є група діточок
із ДЦП і їм потрібне обладнання для
інвалідних візочків, на більш як 500
грн. купили для малечі дитячі креми,
мило, фрукти, печиво.
Та на цьому благодійництво молоді не завершується. Студенти зібрали 8000 грн., на які закуплять 22
комплекти термобілизни для Третього батальйону територіальної
оборони Львівщини „Воля“. Також
вони купували ліки (на 1000 грн.) для
військового госпіталю.
Бурхливе студентське життя
продовжиться після сесії. Вже зараз
активісти профбюро мають чимало
цікавих планів на весну: новий квест,
гра „Мафія“ та багато іншого. Тож
нудьгувати часу не буде!
Наталія ПАВЛИШИН
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для перемоги

Назар Тимошик —
волонтер надійного тилу

Н

— Знаю, що Ви не тільки ідейно допомагаєте військовим, а й купуєте
для них спальники, смартфони. Досвід пластування допомагає вибирати
спорядження, а досвід програміста —
техніку?
— Так. Але є ще досвід Майдану. Все
почалося відтоді. Мені там череп
проламали.

а початку жовтня випуск
ник Львівської політехніки
програміст Назар Тимошик
презентував „Проект реабілітації в ІТ“, що передбачає
перекваліфікацію військово
службовців, які постраждали
під час воєнних дій на Донбасі,
на тестувальників програмного
забезпечення. Але наша розмова з Назаром, який, до речі, від
2001-го чотири роки працював
у „Аудиторії“, не тільки про
те, звідки взялася ця ідея і чи
вдалось її реалізувати, а й про
Майдан та допомогу тим українським військовим, які сьогодні на передовій.

— Назаре, Ви пропонуєте перекваліфіковувати військових, які отримали важкі фізичні травми і вже не
зможуть повернутися до попередньої
роботи, у тестувальників ПЗ. Попит
на відповідних працівників на ринку
праці є, зарплатня ІТ-шників забезпечила б їм добрий рівень життя,
а навчати хлопців мали б волонтери.
Цю ідею Ви озвучили ще на початку
жовтня. Як вона з’явилася і що було
далі?
— Така думка прийшла мені до голови у військовому шпиталі, коли
ми заносили солодощі, що їх спекла для поранених моя дружина
Наталя. Яка не була б класна ідея,
спочатку її треба донести до людей. Тому я зробив презентацію
і поділився задумом у соцмережах, озвучив його для ЗМІ. Зазвичай автори проектів відразу оголошують про потребу інвестицій.
А моя пропозиція майже нічого
не коштує. Наступного дня після
презентації проекту я зустрівся
з топ-менеджерами найбільших
львівських ІТ-компаній: президентом SoftServe Тарасом Кіцмеєм, генеральним директором Eleks
Software Олексієм Скрипником та
головою Наглядової ради Львівського ІТ-кластера Андрієм Ганкевичем. Вони підтримали ідею, але
попередили, що роботу можуть
довірити тільки професіоналам,
а не тим, які „аби просто були“.
За два тижні в соцмережах проект

„вподобали“ близько 4 тисяч людей, але допомогти зголосилося
20 осіб. Це волонтери з різних областей України: ІТ-шники та перекладачі. Адже найперша вимога до
тих, хто хоче взяти участь у проекті, — знання англійської. Якщо
технічні навики можна розвинути,
зокрема в ІТ-академії SoftServe, то
англійська — основна проблема.
Тож оскільки волонтери-перекладачі в нас були, ми відразу почали
вчити мови 5-ох хлопців із сьомої
палати військового шпиталю. Їм
від 25 до 40 років, вони — з різних
регіонів країни. Всі отримали важкі
травми. Навчання тривало кілька
тижнів. Потім їх виписали. А далі
охочих вчитися нема. Але я радив
волонтерам, які зголошувалися
з інших міст, розпочинати подібні курси в себе. І ми також будемо
пробувати знову і знову. Один із
волонтерів розповів про мою ідею
представникам освітнього фонду
BrainBasket, який давно прагне розвивати ІТ-галузь в Україні. Вони
вже домовилися про співпрацю
з Міноборони (також долучилася
ГО „Центр зайнятості вільних людей“ — А. Г.). Загальнодержавний
проект перекваліфікації військових
і переселенців із Криму та Донбасу
у працівників ІТ-галузі називається
Coding for Future. Наразі він — на
організаційному етапі: формують
списки охочих навчатися та базу
волонтерів.

— Розкажіть, будь ласка, більше про
свій Майдан.
— З друзями ми перебували на Майдані загалом 25 днів. Це 7 поїздок.
18 лютого я приїхав зранку. Наші
всі пішли на той мирний марш протесту. Вже було відомо, що моєму
другові відірвало руку гранатою.
Тому ми з друзями повернулися
в Будинок профспілок, взяли там засоби захисту, прибігли на Інститутську, а там уже „Беркут“ пішов в атаку. Ми спочатку намагалися затримати спецназівців, щоб люди позаду
могли відступити. Була паніка, всі
масово тікали. Було багато старших
осіб. Беркутівці бігли і били всіх під
ряд. Відповідно, коли відступили ті,
що були перед нами, ми теж мали
відходити. Але тільки я починаю
відступати, а мені трясь… і почалися „дикі танці“ з палицями. Армійський шолом, що був у мене на
голові, розламали. Я впав на правий
бік… А коли атака пішла далі по Інститутській, якась жіночка впала на
мене, щоб захистити. Власне, завдяки їй мене перестали бити. Я підвівся, позбувся наплічника, бо він
мені заважав, і побачив хлопчину
в ще гіршому стані, ніж я (у мене був
потовчений весь лівий бік тіла, але
голова тоді ще була ціла). Я допоміг тому хлопцеві дійти до швидкої.
Потім якогось діда тягнув… І тоді
до мене підбігли двоє чоловіків
у чорному цивільному одязі, заламали руки і потягли у під’їзд. А там
уже чекали 10 ВВ-шників. Двоє з них
били особливо агресивно: товкли
і товкли. Кілька разів дісталося по
черепу. В мене під оком переломи
в 4-ох місцях.
— А потім Вас заарештували?
— Так! Один там був такий, що на
відео знімав. Цікаво, що людина зні-
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мала, як іншу людину вбивають, але
мовчала. Інший кричав: „Пацаны,
что вы делаете?! Вы ж его убьете!“.
Потім до мене те відео потрапило.
Це було близько 15 години 18 лютого. І тільки о 21-ій мене завезли
в райвідділок міліції. А звідти десь
о 3 ночі — в лікарню. О 6 ранку
19 лютого у Львові в мене біля дому
вже був наряд міліції. Але тоді ж сталася „Ніч гніву“, і вони відчепилися.
Тим часом у Києві в мене взяли відбитки пальців, сфотографували…
На ранок відкрили справу, за якою
мені „світило“ 15 років в’язниці за
те, що нібито побив 100 беркутівців
і спалив 2 машини. Документи були
готові дуже швидко. Але ввечері
19 лютого друзі переправили мене
до Польщі.
— Так кандидата наук у галузі інформаційної безпеки записали до екстремістів… Про розстріли Ви тоді вже
знали?
— Ні. Мені було не до того. Здається, зі всіх, хто був зі мною, ніхто ще не знав тоді про розстріли.
У Польщі я пробув два тижні, і після
того, як стало відомо, що Янек втік
і ситуація змінилася, повернувся
в Україну. Я пройшов там діагностику, і мені пропонували статус біженця та лікування за кошти Польської держави, але я відмовився.
Ми, програмісти, маємо непогану
зарплатню. До того ж наступного
дня до Польщі почали прибувати

люди з серйозними вогнепальними
пораненнями. І їм більше потрібна
була допомога.
— І про волонтерство для армії…
— Працюю з координаційним центром „Допомога фронту“ при ОДА.
Час від часу їжджу з ними на схід.
Бував у Щасті, Костянтинівці, Дебальцевому, Артемівську і на базі
„Правого сектора“. Ми перегнали
на передову 3 машини. За власні
кошти я купив 131 спальник. Раніше скуповував різні флісові речі для
війська, але тепер цим більше займаються друзі. А я вже, так би мовити,
працюю більш професійно: купуємо
зі знайомими для військових якісні смартфони, перевстановлюю на
них деякі програми, перепрошиваю
мову. На передовій їх використовують здебільшого як GPS, тобто
для орієнтації на місцевості. Досі
наша армія такої техніки взагалі
не мала. Крім цього, на SoftServe
є ініціативна група, яка працює над
створенням планера-безпілотника
для артилерійської розвідки. На базі
Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного я навчаю
військових працювати з програмою,
створеною для керування цим апаратом. Ці програми створюємо не
ми, а програмісти громадської ініціативи „Армія SOS“ та Академії сухопутних військ.
Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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коротко
19 грудня на проспекті Свободи
міський голова Львова та 15 дітей
переселенців і дітей із соціально
незахищених категорій урочисто відкрили центральну ялинку.
Дерево висотою 17 метрів привезли 12 грудня з Дрогобицького
лісгоспу (Бориславське лісництво).
Ялинкові прикраси розмалювали
учні львівських шкіл та художньої
школи імені Олекси Новаківського, також використали дерев’яні
іграшки, традиційно виготовлені
яворівськими майстрами.
У Музеї-меморіалі „Тюрма на
Лонцького“ 22 грудня відбулося відкриття фотовиставки
Ігоря Гайдая „Обличчя свободи. Майдан“, яка триватиме
до 29 січня. Ця виставка разом
із ХІ Мандрівним фестивалем
документального кіно про права
людини Docudays UA вже встигла
побувати в Лондоні, Берліні,
Нью-Йорку. Зокрема, у Берліні
частину фотографій залучили
до постійної експозиції музею
Берлінської стіни. У цій експозиції — портрети українців з усіх
регіонів, навіть тих, де зараз іде
війна, а також із Криму.
У Львові 18 грудня відбулося захоронення останків українського
першодрукаря Івана Федоровича
(Федорова) у стіну храму Св. Онуфрія, що на вулиці Б. Хмельницького. Процесія з останками Івана
Федоровича пройшла вулицями
Львова за маршрутом: вул. Руська — вул. Підвальна — вул. Насипна — пл. Вічева — вул. Чорноморська — пл. Старий Ринок —
вул. Б. Хмельницького.
Сьогодні, 25 грудня о 16.00 в Центрі міської історії відбудеться
презентація проекту „Міські
голови Львова. Від кінця ХІІІ століття до сьогодення“. Проект
має дослідницько-пізнавальний
і популяризаторський характер
та передбачає укладення повного
переліку біографічних довідок про
керівників Львова від кінця ХІІІ
століття до сьогодення, публікацію
цих матеріалів у форматі науково-інформаційного видання та
створення цифрової бази даних.
Результати дослідження будуть
доступні у друкованій версії та на
інтернет-сторінці проекту „Інтер
активний Львів“.
За матеріалами інформагенцій
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Ювілейна виставка Івана Крислача
апередодні Дня Миколая в Перемишлянському культурно-освітньому
центрі „Опілля“, урочисто відкрили
виставку видатного графіка, заслуженого художника України Івана Крислача,
присвячену його 85-річчю. Виставку зініціював голова Львівського товариства
„Камула“, виходець із с. Дунаїв цього ж
району, ректор Львівської політехніки
професор Юрій Бобало.

Вшанувати метра прийшли
народний художник України, ректор Національної
академії мистецтв професор Андрій Бокотей, проректор з наукової роботи
ЛНАМ, голова мистецької
секції „Опілля“ професор Роман Яців, лауреат
Шевченківської премії,
професор ЛНАМ Василь
Пилип’юк, представники
влади, пошановувачі його
мистецтва з Бібрки, Рогатина, Ходорова й Бережан.
— Першу виставку творів Івана Крислача ми організували в 2006 році, — говорить голова районного
осередку ЛОГО „Опілля“,
директор Перемишлян-

| Світлина Катерини Гречин

Н

ського професійного ліцею
Ігор Нечипор. — Коли
довідався, що
про творчість
нашого земляка зі Станимира добре знають у США,
Канаді, Франції, Німеччині
й майже нічого не знають
в рідному краї, вирішив це
виправити. Тоді ж усі школярі району разом із своїми викладачами вперше
ознайомилися з творами
цього талановитого митця.
Відтоді підтримуємо з ним
тісні контакти. Цьогорічну
виставку вдалося організувати завдяки небайдужим
людям, серед яких — під-

приємець, депутат районної ради Тарас Мартиняк та
голова правління ГО „Опілля“ Василь Лаба.
Після перегляду виставки, вшанування ювіляра
розпочалося в Музеї ліцею
спільною молитвою. З теплими словами вітань до
знаного митця звернулися
ведучий і господар Ігор Нечипор, о. Дмитро, Андрій
Бокотей, Роман Яців, Василь Лаба, Тарас Мартиняк
та мер Перемишлян Олек-

сандр Зозуля. Вони побажали Івану Крислачу плідних
років життя. З відомим художником мали нагоду поспілкуватися й учні місцевої
художньої школи Марія-Тереза Костів і Роман Зозуля.
Іван Крислач подякував
за щирі слова привітань
і потішив усіх не лише своїм неперевершеним гумором, а й майстерним виконанням українських народних пісень.
Катерина ГРЕЧИН

прем’єра

Оновлено-жагуча „Кармен“
О

дна з найпопулярніших опер у світі, шедевр Жоржа Бізе „Кармен“
з кінця грудня стане окрасою репертуару Національного театру
опери та балету ім. С. Крушельницької. Ця вистава вже не раз ішла
на сцені львівської Опери, але після оновлення декорацій, костюмів
і частини акторів вона набула нового драматургічного звучання і пристрасного, характерного для Іспанії, де відбуваються її події, колориту.

Перше, що впадає у вічі, при порівнянні старого варіанту цієї опери
і нового — драматургія: актори не
просто виходять на сцену і відспівують свої партії, а й по-справжньому грають. Що ще нового з’явилось
у „Кармен“? На це питання дає відповідь завідувач літературної частини театру Надія Труш:
— Ця вистава була вперше поставлена у нашому театрі в новітні
часи в 1991 році. Тоді була економічна
скрута — деякі декорації малювали на

матеріалах зі старих вистав, зокрема,
„Десять днів, які потрясли світ“. І от
роками ми грали „Кармен“ із тими ж
декораціями, старими костюмами,
змінювались хіба артисти й трактування твору — спочатку її поставив
Анатолій Лимарєв, потім режисер із
Італії Стефано Патеріно. Тепер ми
перемалювали, освіжили декорації,
пошили багато нових костюмів, цілковито новою стала режисура — режисером-постановником є заслужений діяч мистецтв України Галина

Воловецька. Вона ввела нових солістів: у партії Кармен завжди виступала
Марфа Шумкова і заслужена артистка
України Яна Войтюк, тепер ще додалася Тетяна Вахновська, це її зірковий
прорив. Партія Хозе залишилася незмінною, а от партію Мікаели тепер
ще, крім Світлани Мамчур, виконує
заслужена артистка України Любов
Качала — вона їм голосово й образно
добре вдається. Галина Воловецька
вернулася до партитури Бізе — повернула у виставу хор хлопчиків, для
масовки залучили й дітей працівників театру. Можливо, це не на 100
прем’єра, проте знову маємо важкі
економічні часи і не можемо прагнути
більшого. Я добре знаю стару виставу,
тож коли порівнюю її з прем’єрною,
то бачу, що нова є дуже живою, вона
має не тільки так би мовити скелет,
а й нерви і м’язи.
Наталя ЯЦЕНКО
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Кольори зими
і її веселих свят
Щ

об відчути передноворічно-різдвяну атмосферу, достатньо зайти
хоча б у дві галереї Львова — „Зелену канапу“ (вул. Вірменська, 7)
й „Art-e-fakt galereЮ“ (вул. К. Левицького, 17). У першій — групова тематична виставка, автори якої за допомогою різних жанрів передають своє
бачення зимових свят, у другій — творчі роботи учнів „Школи мистецтв
Оксани Бондарук“ і авторські ляльки.

| Світлини Наталі Яценко

Різдвяна виставка в „Зеленій канапі“ —
традиційна, восьма, представляє твори
33-х, переважно відомих, художників
зі Львова, Києва, Ужгорода, Чернігова
та інших міст не тільки України. Живопис, графіка, кераміка і склярство,
роботи, виготовлені в техніці тіффані і художнього текстилю — на кожен
смак знайдеться свій жанр і стиль.
Впізнавані Юрко Кох, Вікторія Проців і Ольга Кваша, та в той же час —
незвично-ідейна Ольга Погрібна-Кох
з незворушним засніженим Буддою
„Напередодні свята“ або Віктор Мельничук зі світильником із рогу оленя,
що має назву „Лоза“. Загалом, у творах багато білого, синього, а також
теплого жовтого, що, незважаючи на
відсутність снігу за вікном, занурює
нас у казку і солодкі дитячі спогади
впереміш із мріями про майбутнє.
Така виставка щороку за три тижні
експонування збирає до тисячі відвідувачів, тож її організатори сподіваються, що і цей рік не стане винятком.
Від дня святого Миколая до Водохреща буде відкрито гостинний
і творчий простір „Art-e-fakt galereЇ“:
на невеличкій площі гармонійно
розмістилося безліч ляльок, створених дорослими майстринями, а на
стінах — зимові, де є дуже багато білого-пребілого снігу, блакитної таємничості дерев і замків, живописні
картини вихованців „Школи мистецтв
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Оксани Бондарук“. Зимовий фестиваль
авторської ляльки „Лялькar’t“ святковою новорічно-зимовою тематикою
об’єднав понад два десятки лялькарок
з різних куточків України. П’ять авторок на цій виставці є дебютантами,
з них троє взагалі вперше виставляють
свої роботи на публічний огляд. Щодо
експонатів, то серед ведмедиків і звичайних ляльок, відповідно до святкової
теми, знайшли собі місце і зірки, ангелята, ялиночки з фетру. Особливістю
експозиції є еко-композиції та еко-віночки — вироби, виготовлені з карпатських трав та природних матеріалів.
Окрім цього, до католицького
Різдва відкрито додаткову експозицію різдвяних віночків, у якій взяти
участь міг кожен охочий. Після 10 січня переможця визначить об’єднане
журі галереї. Хто ж не потрапить до
списку переможців, може підвищити
свою майстерність, відвідавши
безкоштовні майстер-класи,
майстер-шоу і відеолекції.
На виставці, яку організатори назвали „Новорічна феєрія
2014–2015“, можна придбати
авторські ялинкові прикраси,
котрі майстрині створили спеціально для цієї події, а також
великі авторські коробки, що
їх лялькарі розробили до кожної окремої серії новорічних
іграшок.
Наталя ЯЦЕНКО

В Україні у прокат вийшов
перший повнометражний
український мультфільм
„Бабай“. Показ відбувається
на великих кіноекранах. Робота над 70-хвилинним анімаційним проектом за програмою
держзамовлення тривала
два роки. Серед акторів, чиї
голоси звучать у мультфільмі,
Остап Ступка (Чорт), Мирослав
Кувалдін (Кіт-скрипун), Ірма
Вітовська (Відьма). Бабай —
Борис Геогрієвський.
Лауреатом премії імені Юрія
Шевельова за 2014 рік став
Костянтин Москалець за книгу „Сполохи“. Цю премію ініціював і заснував торік Український центр Міжнародного
ПЕН-клубу, її присуджують за
художню та наукову есеїстику, опубліковану протягом
останнього року. Цього року
на конкурс надійшло понад
20 заявок. Члени журі відібрали short-list із трьох номінантів. Ними стали Богдана
Матіяш, Костянтин Москалець
і Ростислав Чопик.
Актори Національного драматичного театру ім. М. Заньковецької повернулися із зони
АТО, де у містечку Сватовому,
що на Луганщині, ставили
„Наталку Полтавку“. Спектакль обрали із золотого фонду
репертуару, щоб сподобатись
тамтешньому глядачеві. Актори
виступали двічі: спочатку — для
місцевих школярів, а ввечері —
для військових. Заньківчани
готові поїхати на схід ще не
раз, якби знайшлися спонсори
незвичних гастролей.
19 грудня Національний музей ім. Андрея Шептицького
у відремонтованій будівлі на
вул. Драгоманова, 42 відкрив
оновлену постійну експозицію
„Українське мистецтво ХХ ст.“.
Будинок був закритий на ремонт ще у 2005 році. Оновлена
експозиція представить усі етапи розвитку українського мистецтва новітньої доби. Серед
експонованих: твори Миколи
Бідняка, Романа Романишина,
Ігоря Шумського, Любомира
Медведя, Бориса Буряка, Володимира Одрехівського та ін.
За матеріалами інформагенцій
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Коли театр поєднаний із вогнем

Ц

ей новий жанр — фаєр-шоу — останніми роками стрімко розвивається. Серед тих, хто долучається до його розвитку, є студенти
Львівської політехніки.

Від розваги — до дійства
Як не дивно, вогняне шоу зародилося
коло води, а саме — на березі Тихого
океану. „Щоб було чим загасити на
випадок пожежі“, — подумає хтось.
Можливо. Однак це дійство виникло
з розваги. Фаєр-шоу увійшло в побут завдяки артистам австралійських
цирків, які у ХХ ст. перейняли ідею
обертання палаючого інструмента
і вивели її на новий рівень майстерності. Вже в 1960–70-ті роки по
всьому світу починають прогресувати танці з вогнем. В Україні перші
театри вогню зародилися 2001 року.
На початках у таких шоу використовували м’ячики на мотузках
і вогняні пої (ґніт із негорючої тканини, прикріплений до сталевого
ланцюга). Згодом артисти почали застосовувати ґноти на довгих мотузках, палицях, вогняні віяла, видувати паливо на факел, щоб утворилася
„хмара вогню“ тощо.

Вогні для Львова
Серед львівських артистів вогняного
дійства є семеро ентузіастів, які заснували міні-театр „Динаміка-арт“. А почалося все, як це зазвичай буває, з хобі.
— Як зробити щось цікаве з вогню, мене навчив знайомий. Я захопився. Почав показувати це іншим.
І ми взялися це робити разом. Для
мене таке захоплення триває
вже чотири роки, — розповідає першокурсник ІПДО,
інженер Львівського телебачення Володимир Било.
Фаєр-шоу цікавляться не
лише хлопці. Наприклад,
дизайнер фотосалону Наталя Астанчик, яка разом із
Володею свого часу здобула
фах комп’ютерного інженера в Університеті культури
і мистецтв, також захоплена цим дійством. Що цікаво, учасники „Динамік-арту“ — представники різних
спеціальностей. Володимир
Ковальчук тепер завершує
навчання в ІКНІ. Також

є художники, дизайнери, кравчиня,
майбутній кухар.
Для них усіх вогняне дійство — це
своєрідний вид жонглювання, екстрим і підкорення стихії. У „Динамік-арті“ зібралися люди зі спільними
інтересами, бажанням розвиватися
в певному напрямі та творити. Тепер,
узимку, вони зустрічаються тричі на
тиждень. Вважають, що це замало,
однак для таких занять потрібні доб
рі погодні умови. А ось улітку можуть
працювати чи не щодня навіть по
п’ять — шість годин.
Ще коли в Україні не було війни,
артистів вогню часто запрошували
на різні заходи, скажімо, святкування Дня Незалежності, відкриття новорічної ялинки в центрі міста, адже
вони мають налагоджену співпрацю
з міською радою, а також досвід участі
у багатьох езотеричних фестивалях.

Як народжується дійство?
Колектив працює над театральними і цирковими постановками. Тут
усі — творці ідей, режисери, постановники і дизайнери водночас.
Скажімо, у когось виникає ідея щодо
певної постановки — і всі разом обговорюють її сюжет, добирають музику, рухи тощо. А ідеї з’являються
дуже по-різному. Скажімо, до створення „Привиду опери“ спричинився
однойменний мюзикл. Отож, натх-

ненники задуму використали його
музику й оформили її вогнем.
— До створення дійств надихає
переважно музика. Тут уже кожен
намагається її пронести крізь вогонь
так, як це відчуває і розуміє, — розповідає Наталя Астанчик. — Наприклад, маємо постановку „Стиляги“,
у якій відповідно добрана музика,
рухи вогню, костюми.
При підготовці шоу артисти вибудовують його концепцію. Починають із тренувального реквізиту.
Лише опанувавши його, проводять
репетицію з вогнем у парку чи на
стадіоні, тобто там, де є можливість.
Також ще одним додатковим заняттям для творців фаєр-шоу є танці,
адже мусить бути гнучкість і пластика. Останнім часом артисти тяжіють
до циркових елементів — додають
ходулі, вогняні крила.
Наскільки робота з вогнем небезпечна? Володя Било вважає,
що тут небезпеки не більше,
ніж, скажімо, у спорті чи танцях. Головне — дотримуватися техніки безпеки, послідовності дій, бути уважним.
Скільки часу потрібно,
щоб народився танець? Усе
залежить від натхнення
і складності самого сюжету. Однак якщо людина має
бачення, що саме і як вона
хоче реалізувати, то робота
просувається доволі швидко, адже у „Динамік-арті“
завжди є однодумці, які допоможуть усе здійснити.
Ірина МАРТИН
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„Не агітувати молодь займатися спортом,
а створити їй умови“
П
резидент Львівського обласного спортивного товариства студентів „Гарт“ Богдан Юхницький напередодні нового року у розмові
з „Аудиторією“ окреслив ті віхи, від яких освітянському спорту доведеться відштовхуватися, щоб рухатись далі.

2014. Що маємо?
— Львівщина впродовж останніх
років є постійним призером все
українських універсіад. За кількістю
членів студентської збірної України, які виступають на всесвітніх
універсіадах, вона друга-третя,
але за якістю їх виступів — часто
перша. Зрозуміло, велику роль
у підготовці спортсменів відіграє
ЛДУФК: більше 80  членів збірної
області — це його студенти. Але не
можу стверджувати, що в котромусь із львівських вишів не приділяють уваги фізичному вихованню
і спорту. Так Українська академія
друкарства не спроможна за спортивним потенціалом дорівнятись
до Львівської політехніки чи ЛНУ
ім. І. Франка, але вона має срібного
призера Олімпійських ігор у Пекіні
Андрія Стадника. Показником того,
що виші розуміють, наскільки фізична культура потрібна молоді,
є їх згуртованість у фінансовій підтримці універсіад області — матеріальне забезпечення своїх збірних
команд, оплата суддівства, при потребі оренда спортивних баз. Також
керівники ВНЗ знаходять кошти,
щоб відправити своїх студентів на
всесвітні універсіади.

Фінанси і їх романси
— За моїми спостереженнями, молодь не треба агітувати займатися
фізичною культурою і спортом,
треба тільки створити їй умови.
Але, на жаль, більшість навчальних
закладів належної спортивної бази
не мають. Звісно, це пов’язано з фінансуванням. Система управління
галуззю фізичної культури і спорту
існує дисонансом до фінансового
стану держави. Кошти, які є в Міністерстві молоді та спорту, варто
передати федераціям, бо міністерство не повинно займатись підготовкою спортсменів до змагань,
а бути органом, який лише вста-

новлює правила гри — розробляє
нормативні документи й стратегію
стимулювання розвитку фізичної
культури.
Було б добре, якби наші органи
самоврядування сприяли створенню спортивних баз через пільги
й дотування ВНЗ, які мають земельну ділянку під базу і готові щось
робити. Влада повинна виступити
з ініціативою і показати ректорам
можливості. От, до прикладу, Всесвітня універсіада в Таїланді — це
відпрацьовані системи харчування,
доставки команд електрокарами,
інформування. Олімпійське містечко ж розмістилось на базі одного з університетських кампусів, де
є два 50-метрові басейни, величезний стадіон, 15 ігрових залів. І це
в небагатій екзотичній країні такі
умови для повноцінної студентської
реалізації!

Зарубіжний досвід
— П’ятнадцять років тому я мав
можливість побачити, як працюють
французькі виші. Питаю у Сорбонні
завкафедри фізичного виховання,
скільки в них на кафедрі працює викладачів. Він відповідає — я і бухгалтер. А причина в тому, що вся

робота побудована на функціонуванні спортивних секцій. Завкафедри вивішує список секцій, які
будуть, студенти можуть внести
свої пропозиції. І тоді, відповідно
до запитів, йде набір викладачів за
контрактом. З тими, які влаштовують студентів, через рік контракт
продовжують. Тож викладач змушений працювати так, щоб до нього студенти хотіли ходити і він мав
роботу.
Якщо в нас студенти задоволені
викладачем, бо в нього легше скласти
іспит, то в більшості західних країн
усе навпаки — їм цікавіші вимогливі
викладачі, які вміють чогось навчити. І там вкорінене переконання, що
слід дбати про своє здоров’я. Це все
нам треба враховувати, а не просто
калькувати чужий досвід.
У багатьох зарубіжних навчальних закладах, крім стипендії за навчання, найкращі студенти-спортсмени, яких рекомендують
керівництву вишу спортивні клуби,
отримують ще й стипендії за спортивні досягнення. У Вроцлавському
економічному університеті у позанавчальний час спортивну базу
передають спортивному клубу для
проведення їхніх занять у секціях,
клуб надає і платні послуги.

2015. Що нового?
— Центри студентського спорту,
які збираємося створити у наших
вишах, схожі на олімпійські центри
підготовки. У Польщі їх фінансує
два міністерства — і спорту, і освіти, підтримує і місцеве самоврядування. Положення про них у нас
уже є давно, але наразі не виділено коштів. Ці центри мали би бути
міжвишівські, на Львівщині ними
мали б стати ЛДУФК і Львівська політехніка.
Крім цього, вже є статут Львівської обласної федерації студентського футболу, треба тільки провести установчі збори. Ця федерація візьме на себе проведення усіх
футбольних змагань і розвиватиме
футбол у ВНЗ.
Наталя ЯЦЕНКО
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цікавинки з інтернету

Б

лукаючи в неті, можна знайти щось цікаве, повчальне і потішне, як ось ця казочка про дні
тижня від філолога із Запоріжжя Ганни Черкаської

Казочка про сім днів

Хто про що, а я про мову казку Вам дарую нову…
Давним-давно жило семеро братів — семеро днів.
Старший відповідав за святий день, коли нічого не
робили, тільки до церкви ходили. Оскільки діла не мав,
народ його Неділею звав.
По неділі народився По-неділок, правда, пияки називають його по-чинальник. Чому понеділок — важкий
день? Після впровадження на Русі християнства великий
князь київський Володимир наказав усім новохрещеним
з’являтися в неділю до храму на молитву, а тих, хто уникав храму, жорстоко карали саме в понеділок. Ще навіть
у XVIII столітті селян, які були відсутні під час недільної відправи, в понеділок прив’язували біля церкви як
грішників.
Втім, „понеділок дійсно важкий день“, бо відбувається пристосування організму після вихідних до виконання роботи. У цей день заміжні жінки понеділкували
(згадайте про це в „Енеїді“ І. Котляревського), тобто
постували та не виконували подружніх обов’язків, щоб
(борони Боже!) не зачати в цей день дитини. Увечері жінки могли збиратися, пригощатися, шити-прясти разом.

Народний звичай забороняв одвідувати „понеділкування“ чоловікам і свекрухам. Коли ж молодиці дорікали,
вона нагадувала дану чоловіком обітницю — дозвіл на
„понеділкування“. З чоловіком, який не дотримував свого слова, дружина мала право розірвати шлюб.
Серед забобонів цього дня була переконаність, що
у понеділок не варто починати якусь справу, білити;
добре гроші отримувати, але не давати.
Вторив йому Вівторок, легкий, щасливий день, тому
будь-яку значну справу радили починати саме в цей день,
аби домогтися успіху; у колядці співається: „Я маленький
пахольчик, Родився в вівторчик, А в середу рано мене
в школу віддано“.
У середній день тижня люди пісну їжу споживали.
Четвертий день — Четвер.
П’ятий — П’ятниця (знову піст тримали). З того часу
кажуть: „Дивиться, як Середа на П’ятницю“.
А шостий день заволоку-заброду звали іноземним
іменем — Субота від слова „шабат“, звідси — шабашка,
шабашити… і навіть „дивиться, як повія на суботник“!
Отакі-то брати жили-поживали і до нас дістали…

наш календар
1 січня — Новий рік.
7 січня — Різдво Христове.
19 січня — Богоявлення Господнє (Водохреща).
22 січня — День соборності України.

Пам’ятні дати
25.12.1742 — шведський природознавець
Андерс Цельсій запропонував стоградусну шкалу вимірювання температури.
25.12.1895 — народився Григорій Верьовка, український композитор і хоровий
дириґент.
25.12.1926 — помер Олександр Барвiнський, український громадський діяч,
історик та мемуарист.
26.12.1898 — народився Євген Плужник,
український поет.
27.12.1633 — помер Мелетiй Смотрицький, український письменник-полемiст,
учений, церковний i освітній діяч, автор
підручника церковнослов’янської мови.
29.12.1723 — помер у Петропавловськiй
фортецi в Петербурзi наказний гетьман
Павло Полуботок.
29.12.1952 — помер Iван Кочерга, український драматург.
30.12.1264 — помер галицький король Данило.
31.12.1872 — народився Василь Кричевський, український живописець, архiтектор i графiк.

31.12.1877 — народився Гнат Хоткевич, видатний український письменник, актор
i мистецтвознавець.
31.12.1892 — народився Михайло Семенко,
український поет-футурист.
1.01.1896 — народився Василь Касіян,
український художник.
1.01.1909 — народився Степан Бандера,
Провідник Організації Українських Націоналістів (ОУН).
2.01.1882 — народився Іван Огієнко, український мовознавець, дослідник української культури, релігійний і громадський
діяч.
3.01.1895 — народився Борис Лятошинський,
український композитор і педагог.
5.01.1585 — у Львові засновано Ставропігійське братство.
6.01.1742 — помер в еміграції Пилип Орлик, автор першої Конституції.
6.01.1834 — народився Степан Руданський,
відомий український поет-сатирик.
6.01.1898 — народився Володимир Сосюра, відомий український поет.
6.01.1938 — народився Василь Стус, визначний український поет.
6.01.1945 — помер Володимир Вернадський, визначний український вчений,
засновник і перший президент Академії
наук України.
7.01.1853 — народився Микола Аркас, відомий український історик і композитор.

8.01.1888 — народився Гнат Юра, відомий
український актор і режисер.
8.01.1935 — народився Василь Симоненко,
визначний український поет.
12.01.1878 — народився Василь Пачовський, український поет і драматург.
15.01.1871 — народився Агатангел Кримський, український письменник, філолог-орієнталіст, поліглот, академік.
17.01.1869 — народився Iван Труш, вiдомий
український живописець i художнiй критик.
19.01.1912 — народився Голова Проводу ОУН Ярослав Стецько.
20.01.1897 — народився поет i есеїст Євген Маланюк.
22.01.1919 — Директорія УНР на Софійській площі в Києві проголосила Злуку
всіх українських земель (західних і східних) в одну Українську державу.
23.01.1921 — підступно вбито видатного
українського композитора Миколу Леонтовича.
24.01.1869 — народився Остап Нижанківський, український композитор.
24.01.1879 — народився Станіслав Людкевич, український композитор.
27.01.1839 — народився Павло Чубинський,
етнограф і поет, автор українського Державного Гімну „Ще не вмерла України…“.
28.01.1992 — Верховна Рада України затвердила національний синьо-жовтий
прапор Державним прапором України.
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Сканворд
Заморожений
солодкий
десерт

Склала Христина ВЕСЕЛА

Підліток
на кора- Категорія,
блі, мо- розряд
лодший товару
матрос
Сукупність
розміщених уздовж
екліптики
12 сузір’їв

Японське
бойове
мистецтво

Обрядова
різдвяна
пісня

Давньо- Поліпшеґрунгрецький натова
філософ дорога
Чарівна
країна
Френка
Баума

Богиня
перемоги
у греків

Зарості
кущових
рослин

Рахувальна дошка
у давніх
греків

Вид безхвостих
мавп
Особливості поведінки,
характер
людини

Глибока
крутосхила западина
Англійський філософ, автор
„Утопії“

Частина
дистанції
у змаганнях

Лікаротоларинголог
Тибетський бик

Один із
Жаргон,
видів
Народпростошахової
ний поетріччя,
компоімпровісленг
зиції
затор і
Астроспівець у Отвір,
навт США,
казахів та прорубаякий поний у
киргизів
бував на
кризі
Місяці

Український та
російський
письменник, видавець альманаху
„Ластівка“

Хвороба,
при якій
збільшується цукор у
крові

Річка в Росії, яка до
ХІХ ст. називалася
Яїк

Одиниця
магнітної
індукції в
СГС
У міфах
дружина
Тіндарея,
мати
Єлени

Столиця
Туреччини

Бог
кохання
у давніх
греків

Труднопрохідні
місця, зарослі
хащами

Розкіш- Відома
ний за- француміський зька спібудинок
вачка

Вид
пінгвінів
Новела
Стефана
Цвейга
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Нота

Трубчастий
Електро- електрокомута- нагрівник
ційний
апарат

Мулова
риба з
Північної
Америки
Частина
спектаклю

Горизонтально: 7. Гавана. 8. Аронія. 9. Лір. 10. Кава. 11. Епос.
13. Семафор. 15. Ринг. 16. Коза. 17. Аспірантура. 23. Інтер.
24. Манеж. 25. Калькулятор. 29. Якір. 30. Очко. 31. Дністер.
33. Саке. 34. Яшма. 35. Тур. 36. Кабаре. 37. Ернані.
Вертикально: 1. Фаланга. 2. Палас. 3. Каламар. 4. Парафін.
5. Покер. 6. Білотка. 12. Симоненко. 14. Езотерика. 18. Сурма.
19. Іпель. 20. Амаду. 21. Талія. 22. Ромео. 25. Круасан. 26. Квінтет.
27. Лотерея. 28. Роумінг. 31. Декан. 32. Рядно.

Одиниця
площі
землі

Столиця
республіки Того

Давньогрецький
драматург

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 39

Машина з
двигуном
внутрішнього
згоряння

Одна з двох мушель
музичного інструШкіра
мента, поширеного дерева
в Іспанії

J J J
Пішли дві блондинки в ліс по ялинку. Годину йдуть, другу, третю…
Одній це набридло.
— Досить, рубаймо будь-яку, хоч вона і не прикрашена!
J J J
Дві блондинки святкують Новий рік:
— Погано, що цього року Новий рік у п’ятницю.
— Добре, що хоч не тринадцятого…

22

ч. 40 [2880]
25 грудня 2014 — 28 січня 2015

реклама та оголошення

Новинки
Микитюк О. Р.
Культура мовлення:
особливості, завдання, цікавинки
Навчальний посібник.
Для викладачів, учителів, студентів, учнів та
всіх охочих пізнавати
Мову — „найдосконаліший винахід розуму і найбільшу людську цінність“ (Юрій Шевельов).
Основи культури мовлення крізь призму особливостей, завдань, цікавинок.
Дібраний матеріал утверджує державотворчу роль української мови, показує самобутність мовної системи,
сприяє розвиткові творчої особистості,
пропагує народну мудрість і найкращі
зразки українського письменства. Рубрики „Звернімо увагу“, таблиці та плакати увиразнюють текст.
Бурек Я., Гурей І. В.,
Стоцько З. А.
Верстатне
обладнання
Навчальний посібник.
Характеристики та
параметри верстатного обладнання, робоча система верстатів, формоутворення поверхонь, види
рухів у верстатах, системи профілювання, структурні та кінематичні схеми верстатів, призначення, характеристики та
класифікації верстатного обладнання,
кінематичні схеми та ланцюги рухів верстатів, можливості автоматизації підготовки виробництва та виготовлення
виробів з використанням автоматизованого верстатного обладнання.
Менеджмент:
графічна і таблична візуалізація
Навчальний посібник.
Видання підготував
колектив авторів кафедри менеджменту
і міжнародного підприємництва.
Розглянуто теоретичні аспекти науки „Менеджмент“. Лекційні викладки для кращого розуміння,
якіснішого сприйняття та наочності
вдало доповнені і компактно представлені за допомогою таблично-графічних
засобів. Посібник подає цілісне уявлення та розуміння про предмет, допомагає
застосувати управлінський інструментарій у прикладному аспекті. Опанування
класичних тем доповнено цікавою та
корисною інформацією у додатках.
Більше інформації на сайті
http://vlp.com.ua/

бібліотека інформує

Тестовий доступ до електронних
ресурсів
До 31 грудня 2014 року користувачам
Науково-технічної бібліотеки університету відкрито тестовий доступ
до колекції журналів видавництва
Royal Society Publishing.
Royal Society Publishing — видавництво найстарішої академії Великобританії — Лондонського королівського
товариства, одного з найпрестижніших
наукових закладів світу. Журнали Royal
Society Publishing присвячені дослідженням у галузі фізики та математики,
біології, екології, медицини, інженерії,
нанотехнології та ін.

Доступ до ресурсів Royal Society
Publishing здійснюється з усіх комп’ю
терів мережі університету за адресою:
http://royalsocietypublishing.org/search.
З питаннями та пропозиціями
щодо діючих та організації майбутніх тестових доступів до електронних наукових ресурсів звертайтесь:
elresntb@lp.edu.ua; тел.: (032) 258-24-55.
Оксана ЧЕРКЕС,
завідувач сектора
електронних ресурсів НТБ
Львівської політехніки

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

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

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

1

1/2

1/4

450
500

220
350

110
250

Виготовлення рекламного
блоку на замовлення

Незалежно від місця розміщення і
розміру:
• реалізація ідеї замовника з
використанням матеріалів замовника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакцією до виготовлення кінцевого зразка — 350 грн.

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

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

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені
документи:
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Бойчук Ірени Володимирівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Гривнака Ярослава Романовича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Ананченко Алли Василівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Гасяка Михайла Миколайовича;
студентський квиток № 09830522, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Томич Ганни Ігорівни;

залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Костюка Ігоря Олеговича;
студентський квиток ВК № 10335350, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Хмелевського Павла Олександровича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Кучеренко Марії Олександрівни;
студентський квиток № 09602472, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Ковальової Олександри
Юріївни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Дяківа Данила Івановича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Костеріна Володимира Геннадійовича.
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для львів’ян і гостей міста
Національний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької

25 грудня — „Любовний напій“ (опера). 18.00.
27 грудня — „Набукко“ (опера). 18.00.
28 грудня — „Наталка Полтавка“ (опера). 12.00.
30 грудня, 3, 8 січня — „Летюча миша“ (оперета). 18.00.
4 січня — „Чарівне кресало“ (музична казка). 12.00,
„Мадам Баттерфляй“ (опера). 18.00.
9, 11, 18 січня — „З нами — Бог! Розумійте, народи!“
(різдвяне дійство, прем’єра). 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької

27 грудня — „Івасик Телесик“. 11.00, „Циліндр“ (прем’єра). 18.00.
30 грудня — „Ярославна — королева Франції“. 18.00.

Львівський академічний театр
ім. Л. Курбаса
26, 27 грудня, 17, 18 січня — „12 ніч“. 19.00.
28 грудня, 11, 16 січня — „Лісова пісня“. 19.00.
8, 9 січня — „Так казав Заратустра“. 19.00.

Львівський драматичний театр
ім. Лесі Українки

26 грудня — „Загублений хвіст, або як Вінні-Пух допоміг
Іа-Іа“. 12.00, 16.00.
27 грудня — „Пригоди невгамовного Зайчика та Червоної
Шапочки“. 12.00, 16.00.
28 грудня — „Великі подвиги маленького Ріккі-Тіккі-Таві“.
12.00, 16.00.
4 січня — „Великі подвиги маленького
Ріккі-Тіккі-Таві“. 12.00.
4, 9 січня — „Блюз розбитих сердець“. 18.00.
10 січня — „Вівісекція“. 18.00.

передплата-2015

Львівський академічний театр
„Воскресіння“

Пропонуємо передплатити освітній
студентський тижневик „Аудиторія“ на
2015 рік через відділення „Укрпошти“.
Передплатний індекс

26, 27, 28 грудня — „Ніч для жінок“ 18.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва

35004

26 грудня — „Русалонька“. 12.00.
27 грудня — „Стежечка святого Миколая“. 12.00,
„Крила ангела“ (прем’єра). 18.00.
28 грудня — „Зоряний хлопчик“. 12.00,
„Beautiful Карпати“ 15.00.

Вартість передплати:
1 місяць — 6,33 грн.
3 місяці — 18,99 грн.
6 місяців — 37,98 грн.
12 місяців — 75,96 грн.

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
Засновник і видавець — Національний університет
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року.
Періодичність — один раз на тиждень.
Сфера розповсюдження — загальнодержавна.
Ціна — 2,30 грн.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний.
Обсяг 2,79 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. № 141024.
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