освітній студентський тижневик

#18 [2898] 18 — 24 червня 2015

Літня сесія, то й підготовка —
по-літньому
„Країнознавство“:
як діагностувати стан
і майбутнє держави
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У Львівській політехніці
видають підручники
для незрячих
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Програміст, який
вишиває хрестиком
і бінарним кодом
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Що Ви знаєте про проблему
переселенців в Україні?
Понад рік, як анексовано
Крим, як наша країна воює.
Точніше, як її змусили воювати. А тисячі українських
громадян — залишити рідні
домівки. Змінити на випадкові, принагідні, тимчасові,
хоча б якісь. Працювати —
де доведеться: наприклад,
учителеві — смажити чебуреки, дизайнерці — мити
посуд. Просити про допомогу
волонтерів або органи влади,
нагадувати про себе, чекати,
сподіватись, часом марно.
За даними Управління Верховного комісара ООН у справах
біженців, кількість внутрішньо переміщених осіб
(ВПО) в Україні на початку
червня склала понад 1,3 млн.
На Львівщині та у Львові їх
приблизно 11 тис. Звичайно,
хтось із вимушених переселенців зумів облаштувати життя на новому місці,
самотужки чи з допомогою
небайдужих людей. І, мабуть,
для декого воно стане домом. Однак є такі, що живуть
поверненням, що носять
у сумці ключі від покинутої
оселі, яку хочуть зберегти для себе, захистити від
руйнації бодай так, символічно. „Я знаю, що євреї
носили ключі від свого дому
і століттями передавали їх.
Я вірю, що нам не доведеться
пережити ще й це горе. І ми
відчинимо двері своїх домів,
навіть якщо цих домів уже
фізично нема“, — переконана викладач Донецького
національного університету,
історик Олена Стяжкіна.
Та доки це стане можливим
(а, як кажуть оглядачі, і повернення Криму, і розв’язання конфлікту на сході — то
„на роки“), переселенці мусять давати собі раду: адаптуватись у новому середовищі, дбати про збереження
власної ідентичності, що
зокрема актуально для кримців — відмінних від етнічних
українців мовою, релігією,
культурними традиціями.

Алім Алієв, співзасновник громадської ініціативи „Крим-SOS“:

„Житло, робота, збереження власної
ідентичності“
Житло й робота — дві основні проблеми, які були актуальні минулого року і залишаються такими, не тільки у Львові, а й по всій
Україні. Є певна проблема із започаткуванням власної справи,
бо специфіка ведення бізнесу в Криму і тут відрізняється, і підприємці хочуть усе робити за правилами. Та маємо позитивні
приклади: кримський татарин, який у Криму працював викладачем французької
мови, зараз тут зайнявся власною справою — готує і продає плов. Для кримців
важливим є також збереження ідентичності — культури, мови, релігії. Минулого
року у Львові було два осередки для задоволення наших духовних потреб, тепер
ще є Ісламський культурний центр: туди можна приїжджати на п’ятничний намаз,
там частково працюють кримці. Це поліпшило ситуацію для нас.
Ірина Сенів, студентка четвертого курсу Інституту архітектури

„Сюди переїжджають різні люди“
У мене є однокурсник із Донецька: перевівся у Політехніку,
живе в гуртожитку, проблем у спілкуванні з ним — жодних.
Загалом я позитивно ставлюсь до переселенців, але не раз
стикалась з людьми, які, переїхавши до Львова, займаючись
тут бізнесом, все одно зберігають свої погляди, зневажливо
ставляться до нас.
Олег Ядчишин, студент першого курсу Інституту екології,
природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола:

„Більше допомагають волонтери, ніж влада“
Проблема переселенців досить значна. Місцева влада намагається сприяти її вирішенню, але, знаю, що бракує вільних
місць для поселення мігрантів, влада не забезпечує переселенців усім необхідним, і цим, як мені відомо від знайомих
волонтерів і друзів, в основному займаються якраз волонтери.
В’ячеслав Гнатюк, старший викладач кафедри історії України
та етнокомунікацій Львівської політехніки:

„Потрібна комплексна програма
і об’єднані зусилля“
Проблема переселенців нерозв’язана на державному рівні.
Відчувається неорганізованість щодо всіх її аспектів: передовсім у вивченні побажань людей щодо того, в які регіони
і на яких умовах вони хочуть переїхати; друге — проблема
житла і роботи, облаштування дітей у школах і вишах. Тобто комплексної
програми для переселенців, незважаючи на те, що їх потік йде вже рік, наша
держава, на жаль, не виробила, а самостійно вирішити свої проблеми ці люди
переважно не можуть. Бачу потребу у виробленні такої програми й активізації місцевих ресурсів — об’єднанні зусиль державних установ, волонтерських
організацій, а також інформуванні місцевих жителів про потреби переселенців. Тоді їх страждання були б полегшені, хоча остаточно їх проблеми можуть
вирішитись тільки з поверненням у рідні стіни.
Опитувала й міркувала Ірина ШУТКА
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…А іспити — за графіком

У

| Світлина Катерини Гречин

бакалаврів першого, другого і третього курсів,
магістрів та спеціалістів Львівської політехніки
15 червня розпочався весняний семестровий контроль, який триватиме до 28 червня.

Четвертий курс бакалаврів
та спеціалісти ІНЕМ упродовж весняної сесії захищатимуть свої дипломні
проекти. Всі ж інші студенти, які успішно складуть іспити, з 29 червня
можуть сміливо готуватися до відпочинку. Хто
з різних причин матиме
проблеми з іспитовими
випробуваннями, зможе
розрахуватися з академзаборгованістю з 29 червня
до 5 липня. А от заочники
можуть це робити аж до
12 вересня.
— Цього семестру студенти востаннє складали
модульні контролі, — говорить завідувач кафедри
електричних машин ІЕСК

професор Василь Ткачук. —
Тому іспити складатимуть
лише ті, хто на модульних
контролях не набрав відповідної кількості балів,
або кого не влаштовує
оцінка. Четвертокурсники
вже успішно склали іспити місяць тому. Взагалі ж
у передсесійний тиждень
студенти складали заліки,
захищали курсові проекти.
Цього року на іспитах ще
буде дві компоненти: письмова і усна. На жаль, через
воєнні події дещо розслабилися навіть і сильніші
студенти. Хочу нагадати
їм, що марно сподіваються
на поблажки: їх не буде.
Катерина ГРЕЧИН

воркшоп

Президент Австрії через політехніків
передав вітання Президентові України

В

ід 7 до 14 червня
півтора десятка
студентів Інституту
архітектури Львівської
політехніки під керівництвом австрійських
професорів Андреаса
Гофера та Елізабет
Ляйтнер і українського — Галини Петришин
та асистента кафедри
містобудування ІАРХ
Антона Коломєйцева
взяли участь у міжнародному воркшопі „New
urban density“ у Відні.

Впродовж тижня вони працювали над вирішенням
архітектурно-урбаністичних завдань в одній із дільниць міста, а також вивчали приклади його сучасної
архітектури. 9 червня під
час екскурсії у будівлі нової бібліотеки та начального центру Віденського
економічного університе-

ту (архітектор Заха Хадід)
українці мали приємну,
хоч і несподівану зустріч із
президентом Австрії Гайнцом Фішером, який при нагоді передав через них вітання нашому Президенту
Петрові Порошенку.
Захід відбувся в межах
угоди між нашим та Ві-

денським технічним університетом (TU Wien), за
сприяння Федерального
міністерства науки, досліджень та економіки
(BMWFW) й Австрійської
служби академічного обміну (OeAD). Варто зазначити, що співпраця між
Львівською політехнікою

та TU Wien триває вже
20 років, упродовж яких
студенти виконали дослідження та створили проекти для Львова, Харкова,
Одеси, Алушти, Відня.
За інформацією
кафедри містобудування
ІАРХ
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науково-практична конференція

коротко

Сучасні проблеми обліку
в Польщі й Україні

Донецький національний університет отримав Нагороду
Свободи від Атлантичної ради
(AtlanticCouncil). На врученні
відзнак FreedomAwards-2015 у
Вроцлаві ДонНУ назвали „символом академічної свободи
та української незалежності“,
а ректор вишу Роман Гринюк,
приймаючи нагороду, наголосив: „Як відомо, університет —
це не стіни, це дух. Почуття
відповідальності перед колективом та власні державницькі
позиції обумовили переїзд
університету до міста Вінниці… За сучасних умов ДонНУ
пройшов тест на національну
та професійну гідність. Більше
5 тис. студентів вибороли своє
конституційне право на вищу
освіту в Україні“. Серед лауреа
тів премії — Надія Савченко
(відзнаку отримала її сестра).

В

Університеті ім. М. Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща)
21–22 травня відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція
„Wybrane zagadnienia współczesnej rachunkowości w Polsce i na Ukrainie“
(„Сучасні проблеми обліку в Польщі і Україні“).

Її співорганізатори — заклад бухгалтерського обліку Університету
ім. М. Кюрі-Склодовської, Інститут
економіки та менеджменту й кафедра
обліку та аналізу Львівської політехніки і кафедра обліку та аудиту Рівненського національного університету
водного господарства.
Учасників конференції привітали
директор ІНЕМ Львівської політехніки професор О. Кузьмін та декан економічного факультету Університету
ім. М. Кюрі-Склодовської професор
З. Пастушак.
Доповіддю про проблеми уніфікації
фінансової звітності відкрив пленарне
засідання конференції керівник закладу бухгалтерського обліку професор
Генрік Ронек. Професор кафедри обліку та аналізу ІНЕМ І. Яремко розповів
про пристосування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності
до вимог сучасної економіки, а доцент
Л. Пилипенко розглянув питання оцінювання вартості фірми в міжнародній
практиці. Завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності
професор О. Мельник закцентувала
увагу присутніх на вирішенні проблем
транскордонного співробітництва.
В конструктивній дискусії активну

участь взяли й Львівські політехніки.
За результатами конференції будуть
опубліковані тези доповідей і згодом
вийде друком й колективна монографія.
Під час ділової зустрічі О. Кузьмін
та З. Пастушак обговорили реалії співробітництва між навчальними закладами, зокрема, мова йшла про підготовку
й публікацію спільних наукових праць,
обмін та проходження практики студентами, спільне розроблення грантів, участь у програмі Європейського
союзу з досліджень та інновацій „Горизонт-2020“. Вже тривалий час у рамках
співпраці університетів відбувається
науковий обмін студентами.
У жовтні до Львова на II Міжнародну студентську наукову конференцію
„Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України“ приїде делегація польських студентів. Опісля наші
студенти поїдуть на конференцію до
Любліна.
Учасники конференції оглянули визначні місця міста, а також Музей-палац Замойських в Козлувці.
Наталія ВОСЬКАЛО,
доцент кафедри обліку
та аналізу ІНЕМ

12 червня Львів з робочим
візитом відвідала Інна Совсун.
У Політехніці перший заступник міністра освіти і науки
зустрілась з представниками
Ради ректорів вищих навчальних закладів Львівського регіону, а в ЛНУ ім. І. Франка — з академічною спільнотою вишу,
студентами різних університетів. Говорили про реформи
вищої освіти: реорганізацію
навчального процесу, зокрема
скорочення навантаження до
8 дисциплін на семестр, переформатування програм, ін.
Думка студентів про вищу освіту в Україні. Загальнонаціональне опитування на цю тему,
яке охопило 1000 студентів,
провели у березні Фонд „Демократичні ініціативи“ ім. І. Кучеріва і фірма Ukraine Sociology
Service. 87% студентів вважає
важливим питання вдосконалення вищої освіти. Більшість
опитаних оцінили її якість
у 2,8 бала за 5-бальною шкалою.
Першочергового розв’язання,
на думку студентів, потребують
такі проблеми, як невизнання
дипломів більшості наших
вишів у світі, невідповідність
викладання вимогам ринку,
низький рівень якості освіти та
корупція у вишах.
За матеріалами інформагенцій
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Cisco буде виховувати інженерів
І
нкубатором інженерів Мережева академія Cisco вирішила
назвати нову навчальну програму цільової підготовки майбутніх кадрів для свого краківського
Глобального центру підтримки
клієнтів (Польща). 11 червня на
кафедрі телекомунікацій ІТРЕ
Львівської політехніки відбувся відеосемінар для всіх охочих
стати учасниками проекту, набір
до якого стартує у жовтні.

Щодо навчальних закладів, на базі
яких діють локальні філії Мережевої академії Cisco, то до ініціативи
вже долучилися кафедри Львівської
та Київської політехнік і Державний
університет телекомунікацій (Київ).
— У кожному з цих вишів при
відповідних кафедрах діє локальна
академія Cisco, яка готує фахівців
базового рівня. Для десятка кращих
студентів існуючих академій організатори пропонують безкоштов-

ні курси CCNP та серію семінарів
з передових технологій, які спеціалісти Cisco, серед яких — і викладачі нашої кафедри, читатимуть
здебільшого у формі дистанційних
сесій Telepresence (телеприсутності). Це фактично підготовка до
впровадження у майбутньому навчального курсу сертифікованого
спеціаліста в галузі мереж (CCNP).
До того ж ті, хто з жовтня 2015-го до
березня 2016-го року пройдуть цю
першу школу, зможуть узяти участь
у конкурсі на заміщення вакантних
посад у нещодавно відкритому краківському Глобальному центрі підтримки клієнтів. Думаю, їм потрібно там 10 — 15 осіб, конкурс буде
нелегким, адже конкуруватимуть
випускники інкубатора зі Львова,
Києва та аналогічних академій, які
діють при польських вишах. Але,
якщо хтось не потрапить на роботу
до Кракова, — біда невелика, адже
за час навчання в інкубаторі інже-

нерів кожен учасник отримає добрі
знання і легко знайде собі добру
роботу деінде, — пояснює керівник
Центру підготовки інструкторів
Cisco при кафедрі телекомунікацій
ІТРЕ Орест Костів.
До початку навчальної програми компанія Cisco обіцяє доукомплектувати свій навчальний центр
локальної мережевої академії, що
діє на базі кафедри телекомунікацій
Львівської політехніки, найновішим
обладнанням для якісного проведення вебінарів. За словами Ореста Костіва, згодом усі навчальні семінари
нової програми можна буде переглянути у Youtube.
Додаткову інформацію про інкубатор інженерів можна отримати,
написавши менеджеру програми
мережевих академій Cisco в Україні Олені Домотенко за адресою:
edomoten@cisco.com.
Анна ГЕРИЧ

добра практика

Політехніки запроектували сквер
на Хмельницького

С

туденти Львівської політехніки охоче долучаються до ревіталізації
громадських просторів і зелених зон міста. Про це минулого тижня
під час презентації програми урбаністичного розвитку Львова розповіла керівник управління адміністрування, будівництва та розвитку
інфраструктури ЛМР Олександра Сладкова.

У грудні минулого року її команда нарахувала майже 70 великих і малих проектів, які потребують реалізації у Львові. Деякі з них управління підтримує
лише частково, деякі — ініціює.
— Нам багато людей кажуть, що
не час займатися урбаністикою, бо
грошей, все одно, нема. Але виявилося, що з цих 70 проектів грошей
реально потребують 7 . Часто це
невеличкі суми: десь банер роздрукувати, десь іще щось. Більшість
коштів на проекти, що стосуються
благоустрою, до своїх бюджетів розвитку заклали районні адміністрації
Львова. Ми успішно співпрацюємо
з професійними спільнотами, викладачами й студентами Львівської
політехніки та Національного лісо-

технічного університету України, —
каже Олександра.
Одна зі зелених зон, над проектом якої працювали студенти кафедри містобудування Інституту
архітектури Львівської політехніки Вікторія Левко, Олена Зварич та
Христина Чорновус, — придорожні
насадження на вулиці Б. Хмельницького. Їх довжина — понад 330 метрів,
а площа — 1,15 га. Попри жвавий дорожній рух, іншого парку поблизу
нема, тому мешканці прилеглих будинків використовують цей простір
як прогулянковий.
Попередньо поспілкувавшись із
користувачами зеленої зони, а також
із представниками різних комунальних служб, у межах проекту оновлен-

ня простору дівчата запропонували
відремонтувати тротуар, прокласти
додаткову прогулянкову доріжку та
велодоріжку, облаштувати скейтпарк та інші громадські зони, висадити ще певну кількість дерев та
кущів, змонтувати нове освітлення,
а також встановити прозорий шумозахисний екран уздовж усієї ділянки.
За кошти, які виділила Шевченківська РА, наразі, планують облаштувати хідники, оновити насадження, змонтувати систему освітлення
тощо. Для побудови скейт-парку,
шумозахисних екранів та „не таких,
як усюди“ опор для паркових світильників, треба шукати інвесторів.
Презентація проекту відбулася
вчора у приміщенні Шевченківської
РА, а ремонтні роботи у зеленій зоні
на вулиці Б. Хмельницького мали б
початися вже наприкінці червня —
на початку липня цього року.
Анна ГЕРИЧ
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анотація від автора

Як діагностувати стан і майбутнє країни
В
останньому конкурсі навчальних видань у Львівській політехніці
в номінації „Найкращий навчальний посібник“ перемогу здобуло
„Країнознавство“ авторства науковців кафедри політології та міжнародних відносин — Ярини Турчин, Лесі Дорош та Олександра Горбача.
Про посібник для майбутніх фахівців у галузі міжнародних відносин
розповідає директор Інституту гуманітарних та соціальних наук професор Ярина Турчин.

— У 2011 році наша кафедра (ПМВ)
змінила свій статус із загальноуніверситетської на випускову: вже
5-й рік ми готуємо бакалаврів за спеціальністю „Міжнародні відносини“
(цьогоріч уперше набираємо й магістрів). Вагомою складовою якісної підготовки фахівців, зрозуміло,
є навчально-методичне забезпечення. Тоді й визріла ідея навчального
посібника. Я залучила колег з кафедри, ми працювали десь рік, посібник
вийшов у 2012-му у видавництві
Політехніки. Він користується популярністю серед студентів попри
те, що лекційний матеріал є й у Віртуальному навчальному середовищі.
„Країнознавство“ — це нормативна дисципліна, яку читаємо для
міжнародників на першому курсі.
Мета — навчити студента аналізувати й діагностувати стан країн
або регіонів за різними критеріями
(економічними, політичними, демографічними і т.д.) і накреслити
перспективи їх розвитку. Курс є міждисциплінарним і створює базу для
засвоєння вужчих дисциплін, як-от
зовнішня політика України, країн
Західної Європи, Росії й т.д. Багато
запитань із країнознавства передбачає і вступне випробування в магістратуру за спеціальністю „Міжнародні відносини“.
— У чому особливість посібника?
— Він легкий для сприйняття: основний категоріальний апарат візуально виокремлений, є багато схем,
таблиць, глосарій. Після кожного
розділу — тестові завдання для самоконтролю, які допоможуть студентові оцінити рівень своїх знань. Доповненням до посібника є довідник,
що містить лаконічну, але важливу
інформацію про сучасні держави.
— У темі посібника „Просторово-територіальна організація держав світу“
розглядаєте зокрема поняття кордонів держави, їх недоторканності. Ак-

туальне для України питання, чи не
так?
— Принцип недоторканності кордонів є похідним від принципу територіальної цілісності держави,
що є основоположним для систем
міжнародної взаємодії і глобальної
безпеки, які склались після Другої
світової війни і які нині нівелюються окремими державами; у випадку
України — Російською Федерацією.
Понад рік тому ми зі студентами говорили про те, що Україна має про-

блеми з демаркацією кордонів із РФ,
яка всіляко цей процес затягувала.
Тепер ситуація кардинально гірша:
Крим анексовано, значну частину
своїх східних кордонів Україна не
контролює. І про проблему порушення кордонів, анексію вже, на
жаль, можемо говорити на прикладі
нашої держави. Нині всі, зокрема
Європа, усвідомлюють, що ключові принципи міжнародного права
порушуються — і це небезпечно не
тільки для України та Європи, а й для
всього глобального порядку.
— Міграція, урбанізація — це, як зазначаєте у виданні, демографічні особливості сучасного світу…
— Демографія є одним із чинників,
які визначають силу держави на міжнародній арені. Країні з населенням
менше 50 млн. нині важко реалізувати свій національний інтерес. І навпаки — Китай завдяки значному демографічному ресурсу перетворився
на потужного гравця сучасних між-

народних відносин. За демографічним критерієм Україна належить до
середніх держав (від 10 до 50 млн.).
Однак, за прогнозами ООН, в найближчій перспективі українців буде
трохи більше, ніж 30 млн.
Тема міграції цікава для студентів. Від того, наскільки держава правильно проводить свою міграційну
політику, залежать її перспективи.
Україна, на жаль, нині є країною-донором якісних мігрантів, завдяки
яким розвиваються інші країни (як
США, Німеччина).
— Тепер для України актуальною
є й проблема внутрішніх мігрантів?
— Так, ми виявились неготові забезпечити їхні потреби, нам бракує
досвіду. Тут важливою є допомога
міжнародних партнерів. Недавно нас
відвідав почесний професор Політехніки Бред МакКензі з Манітобського
університету і ми погодили, що влітку
приїде група професіоналів з Канади,
які проведуть тренінги з вирішення
проблем вимушених переселенців,
реабілітацію військових тощо. Канадці мають досвід такої роботи.

— „Наука як показник рівня розвитку
країни“ — розшифруйте, будь ласка,
цю тезу з посібника.
— Виокремлюють держави з високим рівнем розвитку науки і техніки,
з розвинутою або нерозвинутою наукою й технікою та відсталі в цьому
сенсі держави. Україну я віднесла б
до країн з розвинутою наукою і технікою (хоча дехто дає й оптимістичнішу оцінку): в нас є величезний
потенціал, хороша система освіти,
зокрема технічної, але незабезпечені достойні умови й оплата праці для
науковців, можливості для впровадження результатів досліджень. Як
бачимо, країни, які інвестують в науку, є потужними центрами впливу
сучасних міжнародних відносин.
Це, до прикладу, США (де половина Нобелівських лауреатів, 1/3 усієї
кількості статей з фундаментальних
наук), Німеччина, Франція, Британія, а також Японія (де на науку йде
3  ВВП). Інвестиції в науку дають
значні результати і насправді є інвестиціями в майбутнє держави.
Спілкувалась Ірина ШУТКА
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З альма-матер майже півстоліття

З

аслужений діяч науки і техніки України, дійсний
член Наукового товариства
ім. Т. Шевченка професор Йосип
Ятчишин понад 25 років очолював спочатку факультет, а згодом
ІХХТ і більше 30 років завідує
кафедрою аналітичної хімії.
Загалом у Політехніці працює
вже майже п’ятдесят років.
Є автором понад 300 наукових
праць, 30 патентів та авторських
свідоцтв. Під його керівництвом
підготовлено 18 кандидатських
та 1 докторська дисертації.

Шлях до визнання
Про те, що буде займатися наукою,
не сумнівався ні хвилини. Коли після
закінчення навчання запропонували
залишитися на кафедрі на посаді інженера, вирішив скористатися цим
шансом. Йому пощастило працювати поряд з відомим хіміком доцентом Дмитром Толопком, який взяв
вчорашнього випускника у свою
команду науковців, що займалися
дослідженням рідкофазного і каталітичного окислення. Після захисту
кандидатської дисертації Йосип
Ятчишин працював старшим науковим співробітником, а через дев’ять
років у Московському хіміко-технологічному інституті імені Д. Менделєєва захистив докторську дисертацію. Однак комусь у Політехніці
не дуже подобалося, як росте молода
талановита наукова зміна, тож спочатку „полетіла“ до Москви скарга,
нібито захист недійсний. Лише наполегливість і впертість допомогли
науковцю відновити справедливість.

Коли слово не
розходиться з ділом
— Йосипе Йосиповичу, чи все заплановане вдалося зробити на керівних
посадах?
— Коли обійняв посаду декана хіміко-технологічного факультету, поставив перед собою три першочергові
завдання, які успішно виконав. Якщо
раніше нас було багато різних непорозумінь, люди жили в напруженні,
у постійній ворожнечі, то за 25 років
мого керування я не пам’ятаю більше жодного такого випадку. Друге:

впродовж року створив спецраду із
захисту кандидатських дисертацій.
І третє — відремонтував гуртожиток № 3, де жили наші студенти. Вже
за директорства відремонтували дах
IX корпусу, замінили вікна, всі газові
труби, розташовані у підлозі підвалу
корпусу, поновили вітражі, сходові
клітки, зробили побілку в корпусі,
поміняли всю сантехніку, люстри,
реставрували частину розписів,
розписали нові, зробили решітку на
цокольний поверх, поклали бруківку на внутрішнє подвір’я й навколо
корпусу, відремонтували люки. А завершили ремонт корпусу новими чудовими вхідними дверми. Суттєвих
змін зазнав і VIII корпус. Особливою
гордістю є нова котельня, яка обігріває корпус. І це тільки господарська
частина. А ще ж були першочергові
освітні і наукові питання, відновлення старих спеціальностей і відкриття
нових. Багато уваги приділяю кафедрі
аналітичної хімії, яку очолював і зараз знову повертаюся до цієї роботи.
Там теж зробив ремонт аудиторій, лабораторій, в силу фінансових можливостей оновлюємо лабораторну базу.
— Що побажали б новому керівникові
інституту?
— Щоб продовжував розвивати доб
рі традиції колективу, зберіг доброзичливу робочу атмосферу на кафед
рах. А в усьому іншому будемо йому
допомагати.

Слово про колегу
Роман Оленич, доцент кафедри
хімії і технології неорганічних
речовин. Йосип Ятчишин створив
у деканаті, а потім і в інституті ат-

мосферу демократичності, людяності і доброзичливості. Двері в його
кабінет завжди відкриті: туди може
вільно увійти студент чи працівник
і вирішити будь-яке питання. Допомагає всім вирішувати їхні складні проблеми як не ділом, то хоча б
порадою. Ніколи нікого не принижує. Дбає про працевлаштування
наших випускників, влаштовуючи
їх на підприємства, інші кафедри чи
інститути. Працювати з ним легко
і комфортно.
Лідія Гриценко, провідний спеціаліст кафедри аналітичної хімії.
Наш директор не лише уважний,
а й дуже чуйний керівник. Для нас
усіх він іще й старший товариш. Для
студентів — це і батько, і постійний
глядач усіх їхніх просвітянських вечорів. Він їх вважає своїми дітьми,
завжди в усьому допомагає, а коли
хтось спіткнеться, то разом з їхніми батьками шукає виходу з різних
складних ситуацій. Студенти відповідають йому тим же. Він переживає не лише за своїх дітей і внуків,
а й усіх співробітників.
Володимир Гуменецький, декан
базової вищої освіти. Йосип Йосипович дуже багато позитиву взяв
у свого наукового керівника Дмитра
Толопка: вміння працювати зі студентами, жертовність у служінні науці, порядність у ставленні до людей.
З молоддю він і донині: слідкує за
науковим ростом, допомагає у дослідженнях (може за свій кошт придбати
чи попросити виготовити потрібну
для досліджень установку). Вимогливий, обов’язковий, кожен молодий
науковець бачить в ньому колегу.
Володимир Скорохода, професор кафедри хімічної технології
переробки пластмас. На такій посаді важко зберегти людські цінності, а йому це вдалося. Наш директор — вроджений керівник і чудовий господарник. Це ж треба було
мати неабиякий хист, щоб зробити
такі ремонти корпусів і гуртожитку
лише за гроші спонсорів. Постійно
контактує зі студентами, які живуть
у гуртожитку, дбає про спортивну
роботу в інституті. Крім цього, є головним редактором кількох наукових видань.
Катерина ГРЕЧИН
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технічні новації

Шлях до першої в Україні дейзі-бібліотеки
У

нічого не можеш?
Але я єдина з курсу закінчила навчання з відзнакою
і вступила до аспірантури, захистила
з публікації брайлівкандидатську — доських підручників.
слідження розвитку
Ми запозичили у помедицини у Львові
ляків і шведів метод
у XIV—XVIII ст., де
зшивання підручнипоєднала свої два
ків металевими дуфахи.
гами, що дозволяє
Зараз за шведповноцінно читати
сько-українським
проектом „Сучасні
текст на сторінці.
SSОксана Потимко демонструє
підручник у форматі дейзі
Оскільки мінісінформаційні систетерські підручники
ми для українських
надходять лише до спецшкіл, а їх користувачів із вадами зору“ вже мана всю Україну лише шість, то біль- ємо 956 назв книжок у форматі дейзі,
шість незрячих дітей залишаються серед них — більшість підручників
неуками, адже не кожна мама нава- для середньої і вищої шкіл. А наша
житься відвезти шести-семирічну кінцева мета — створення першої
дитину на навчання в іншу область, в Україні дейзі-бібліотеки.
а для навчання вдома нема засобів.
Торік мені разом із ректором вда- — За якими спеціальностями навчалося побувати на парламентських ються незрячі? І чи є такі студенти
слуханнях із питань освіти, охорони у Політехніці?
здоров’я і соціального захисту людей — Переважно це майбутні філологи,
з особливими потребами і виступити філософи, психологи, юристи, істоз пропозицією друкувати з кожного рики, медики-масажисти, подекуди
предмету на сотню підручників біль- іноземні філологи і географи. Щодо
ше і віддавати їх у психолого-меди- Політехніки, то люди якось звикли,
ко-педагогічні консультації, що ді- що це технічний виш, а працювати
ють при департаментах освіти, щоб інженером незрячий не може. Однак
доступ до підручників був усюди.
маємо на комп’ютерних науках двох
хлопців із залишковим зором.
— А підручники для вищої школи?
Зрештою, яка в тому потреба?
— Які проблеми на сьогодні потребу— Потреба велика, адже діти швидко ють нагального вирішення?
виростають із шкільного віку. Мені — Озвучення підручників. Зробите питання дуже болить, тому що ти це можна швидко, якщо студенсама вже в дорослому віці за лічені ти начитають підручники, за якими
секунди втратила зір. Мені було 24, вони вчаться, і ми зможемо їх видати
я працювала хірургом у військовому у форматі дейзі. Так можна вирішити
шпиталі. Одного разу до нас потра- і проблему авторського права, адже
пив хворий у дуже важкому стані, студенти переважно навчаються
довелося безперервно пробути коло за підручниками своїх викладачів.
нього чотири доби. І ось коли після Скажу відверто, що понад рік тому
того я поверталася додому, то в один я звернулася з такою пропозицією на
момент осліпла в трамваї, очевидно, кафедру соціальної роботи, у мене
від великої перевтоми. Кілька опера- взяли книжки — і на тому все.
цій нічого не дали. Я зрозуміла, що
вже не працюватиму хірургом, що — Які маєте найближчі плани?
треба здобути інший фах. Вступила — Хочу запропонувати начитати
на історичний факультет універси- дейзі-підручники для однієї з гутету. Якби не мої рідні, які допізна манітарних спеціальностей у Полімені читали підручники, ходили зі техніці, щоб там могли навчатися
мною по бібліотеках, то не змог- незрячі.
ла б вчитися. Деколи чула закиди від
Розмовляла Ірина МАРТИН
викладачів: що ти тут робиш, якщо

Ресурсному центрі освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами Львівської
політехніки для незрячих видають підручники та
художню літературу у форматі дейзі. Про це розповідає керівник центру Оксана Потимко:

— Ресурсний центр — на сьогодні
єдиний осередок інноватики, який
робить унікальні речі для всієї України й обслуговує незрячих будь-якого
віку. У цьому приміщенні ми перебуваємо на громадських засадах із
початку літа 2011 року, офіційно —
з 2012 року.
— Задля чого діє Ресурсний центр?
— Наша первинна мета була значно
вужча, ми навіть не думали, що так
потужно розгорнемося. До приходу
сюди я очолювала обласний УТОС.
Одного разу до мене прийшли батьки усиновленої незрячої п’ятирічної
дівчинки Ангеліни Неволько, бо через рік дитині до школи, а віддавати
до інтернату не хотіли. І ми почали
видавати для дівчинки підручники,
дидактичні матеріали, рельєфні малюнки, мапи. Нам вдалося отримати
фінансову підтримку від держави,
побачити, як із такими дітьми працюють у Канаді і Швеції. На сьогодні
дівчинка успішно перейшла до п’ятого класу звичайної школи.
Про цей випадок дізнався ректор
Львівської політехніки Юрій Бобало і запросив мене започатковані
новації продовжити на базі цього
навчального закладу. На початку
2012 року ми виграли грант фонду „Розвиток України“ і закупили
принтери для друку шрифта Брайля
і рельєфних малюнків. Цього року
розпочали проект зі шведською академією Svefi з інклюзивної освіти
незрячих дітей, виграли грант на
суму 94,5 тис. грн і закупили десять
комп’ютерів, ліцензійні програми
і шість брайлівських друкарських
машинок.
— Що потрібно незрячій дитині, аби
вчитися нарівні зі здоровими?
— Технічні засоби (озвучений
комп’ютер і брайлівська друкарська
машинка), підручники у форматі
дейзі (на вигляд, як звичайний мобільник — ред.) та інші навчально-дидактичні матеріали. Позаяк видавати
підручники може лише Міністерство
освіти, то я входжу до робочої групи
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під одним дахом

Л

ьвів, поряд з Києвом, Вінницею, Луцьком, є одним із тих міст, куди після анексії Криму приїхало
чимало представників народу киримли. Нині їх тут — 1800-2000 осіб. Як це — починати життя
спочатку? Як місцевим галичанам порозумітись зі своїми трохи іншими співгромадянами?

Іспит для двох — українців і кримців
Познайомимось
ближче
Із самого початку кримці
досить активно взялись
інформувати львів’ян про
свою культуру, історію
й т.д., розуміючи, мабуть,
що незнання та стереотипи — джерело для різних упереджень і страхів
щодо того, хто є в чомусь
не такий, як ти. У Першій
львівській медіатеці кримці, наприклад, провели
цикл пізнавальних лекцій
про національний рух,
музичну культуру, традиції свого народу. Так,
історик Олекса Гайворонський мав цікаву лекцію на
тему „Кримське ханство та
Україна: спільність долі“:
кримці і слов’яни, розповів дослідник, не лише ворогували й воювали, але
й співпрацювали, торгували, тобто були корисними
одні для одних. Упродовж
останнього року у Львові відбулися й концерти
кримськотатарських музикантів. А недавно — до
71-ї річниці депортації киримли із Криму — організували виставку, траурний
мітинг, інші заходи.
Недавно у Львові відчинив свої двері Ісламський культурний центр
ім. М. Асада. Як зазначив
на відкритті Центру муф
тій духовного управління
мусульман України „Умма“
Саїд Ісмагілов, потреба
у такому великому молитовному, культурному
майданчику пов’язана зі
зростом мусульманської
громади Львова після
анексії Криму. Важливо,
що відкриття центру відбулося напередодні священного для всіх мусуль-

ман місяця Рамадан, який
саме починається. Заснов
ники Центру сподіваються, що він стане осередком
не тільки духовного життя
мусульман, а й розвитку
міжкультурного і міжрелігійного діалогу в регіоні.

Тягар чи перевага?
Чи повною мірою місто
Лева використовує потенціал кримців — економічний, трудовий, соціальний?.. „Ні“ — відповідають і киримли, і місцеві
жителі.
— Кримці мають бажання зробити свій внесок
у розвиток Львова. Потенціал переселенців не використовується. Їх розглядають радше, як тягар, який
звалився на плечі і який
треба тягнути, — зауважив недавно під час лекції
„Громада киримли у Львові: тягар чи перевага?“
експерт з етнополітики
та державного управління
Рустем Аблятіф, який зараз
мешкає у Львові.
Є проблеми, які, попри
обіцянки вищого керівництва держави, не вирішуються ні центральними
органами влади, ні органами місцевого самоврядування, говорять львівські
кримці. Тим часом процес адаптації переселенців — складний, зокрема
психологічно, триває від
декількох місяців до декількох років. Ось як на
„ЕспресоTV“ у статті „Як
ми виїжджали“ його описала Ірина Брунова-Калисецька: пошук житла і роботи, побутові проблеми,
налагодження соціальних
зв’язків і засвоєння місцевих соціальних норм; ча-

сто це нерозуміння з боку
місцевих жителів, а для
декого — ще й болісний
розрив з родичами чи учорашніми друзями, які вважають тебе „зрадником“.
Від львівських кримців
не раз доводилось чути:
ми тут тимчасово, наш народ повернувся на рідну
землю після примусового
виселення з Криму у травні 1944-го, повернеться
й цього разу, після анексії 2014-го, — нехай тільки Крим стане вільний.
„Кримські татари поїхати
не можуть. Не можуть, бо
понад 50 років мріяли на
батьківщину повернутись.
І залишитись не можуть,
тому що для багатьох Росія символізує собою сталінський СРСР і 18 травня.
У мене є побоювання, що
росіяни невипадково погано відрізняють казанських татар від кримців.
Маю всі підстави вважати,
що Росії не потрібен кримськотатарський народ як
політичний суб’єкт у Криму,“ — міркує І. Брунова-Калисецька.

Рух назустріч
Інтеграція — це завжди
виклик, іспит для двох сторін: щоб вона була успішна, потрібна їх готовність
до діалогу, до труднощів,
до пошуку рішень, до змін.
Звісно, хтось у Львові
є і буде невдоволений присутністю тут інших, хтось
дивитиметься на них з пересторогою й недовірою.
Але для обох сторін — приїжджих і місцевих — куди
раціональніше думати про
взаємну вигоду від цього
зближення. Кримці є досить економічно активні,

мають добрі контакти з діаспорами киримли у різних
країнах (Туреччина, Болгарія, Польща), є ланкою між
слов’янським та східним
світом, між християнством
та ісламом — і це треба
використовувати для взаємного розвитку, вважає
історик, перекладач Андрій Павлишин. Кримцям
варто також поза малою
батьківщиною зміцнювати представницькі органи
свого народу — Курултай
та Меджліс, зауважує Тарас
Возняк.
Українці та киримли — дві нації, що мали на
території України власну
державність, самокероване суспільство. І хоч запізніло, та нині належить відновити історичну справедливість щодо народу, який
зазнав геноциду у сталінські часи, був ігнорований
владою вже незалежної
України й тепер зазнає
переслідувань на рідній
землі чи поневірянь деінде. Важливо, щоб питання
кримців, Криму не сходило
з порядку денного, вважає
політолог Антоніна Колодій. Відповісти, чому
кримців не було визнано
корінним народом Криму,
чому там не була створена
автономія цього народу,
натомість, за інерцією
радянського мислення, —
автономія „кримського
народу“, хоч такого й не
існує. У березні ВРУ ухвалила заяву про визнання
киримли корінним народом півострова, гарантування дотримання їх прав
у складі України; триває
підготовка відповідних
законопроектів.
Ірина ШУТКА
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„В нашій хаті наша воля,
А всім зайдам зась!“
У час загасання літа прийшов у цей
світ (27 серпня 1856 р.). У час травневої оргії природи пішов у вічність (28 травня 1916 р.). Значна
частина українського суспільства
знайомство з творчістю та життям
Івана Франка завершує і не почавши — у школі. Він — автор 6 тисяч
художніх творів, наукових праць
та інших розвідок — один із найсамотніших і непрочитаних українських авторів. Чому цього класика
і людину — „академію наук в одній
особі“ — треба безперервно читати зараз? Тому що він перейшов
через усі етапи буттєвого пошуку:
помилки, сумніви, пориви, віднайдення, втому і просвітлення. Короною цього стала невсипуща праця
(„у праці сконать“) як основне доб
риво його палючого інтелекту —
„фільтру“ почуттів.
Франкове життя — це пошук
у пастках часу. Його перша пастка
юности — розворот від ідеалістичного романтизму до москвофільства, до язичія замість мови,
до модного соціялізму й атеїзму.
Двадцятирічним в оригіналі читає
„Капітал“ Маркса та „Анти-Дюринг“ Енгельса як нову релігію
визволення від суспільного гніту
та інтернаціональної єдности всіх
„гнаних і голодних“. Його ідолом
стає космополітично-соціялістичний Драгоманов — ця згубна омана світової та української суспільно-політичної думки.
Казав, що „неполітична культура та освіта — це суперечність
у визначенні“. Тому бурхливо
творив політику через створення
1890 р. Радикальної партії модного соціял-демократичного спрямування. Після поразки на виборах до австрійського парламенту
в 1897 і 1898 рр. різко змінив свої
погляди: усвідомив, що не інтереси
класів чи груп людей рухають людством, а інтереси кровно-духових
спільнот — націй, чи етносів. Тому
1899 р. заснував Націонал-Демократичну партію і подарував нам
базовий імператив: „Все, що йде поза
рами нації, — се або фарисейство людей, що інтернаціональними ідеалами
раді би прикрити свої змагання до па-

нування одної нації над другою, або хоробливий сентименталізм фантастів,
що раді би широкими „вселюдськими“
фразами покрити своє духове відчуження від рідної нації“ („Поза межами можливого“, 1900). Ці слова —
шпіцрутени в лице кожному, хто
певен в економічному піднесенні
без національних перемог — своєї
мови і своєї культури.
Ішов життям — неначе „мінним
полем“, де найбільші битви терпів
у середині себе (поема „Похорон“,
вірш „Поєдинок“, поема „Мойсей“).
Сумніви — злі духи слабкої віри.
Сумніваються ті, хто „вічно хитається між своєю і чужою правдою, а в нашім
випадку між націоналізмом та фальшивим інтернаціоналізмом, що є завжди
маскою носіїв чужої правди“ (Д. Донцов „Душевна драма Франка і його
сучасників“). Його сумніви тяглися
шлейфом із демонського матеріялістичного соціял-демократизму та
атеїзму.
Попри „знесиленість журбою“
і „розбитість сумнівами“, він став
найбільшим секуляризатором
культури наскрізь клерикальної

і москвофільської Галичини та її
европеїзатором не через злиття
у глобально-інтернаціональному
казані, а через україноцентричні
виміри: „Хоч в сусіда там пиха багацька
/ У порфирі сяє та атласі — / На чуже
багатство ми не ласі, / Ласа лиш твоя
душа жебрацька“ („Антошкові П.“).
Після середини дев’ятдесятих років
він віднаходить національну душу
на противагу інтернаціональному
тягареві як рятівний човен у розбур
ханому морі спокус, оман, облуд
і фарисейства. Він усвідомлює, „що
світ не рай, а праліс дикий, в якім самому
треба мати ікла і пазурі, тверде серце
і непохитну віру“ (Д. Донцов).
Він еволюціонує від наївної,
хибної і гнилої драгоманівської
мантри про добрий російський народ та добру ліберальну російську
інтелігенцію та поганого російського царя і перший в історії нашої суспільно-політичної думки стверджує
дві визначальні характеристики
росіян як етносу: а) російська експансія та агресія — це єдина і провідна форма їхнього національного ствердження, б) неймовірна
покірність росіян перед їхньою
владою — їхня незмінна ментальна карма: раби з заздрости та ненависти хочуть інших також зробити
рабами. Франко закликає прочитати російських класиків як стовпів
деспотичного московського режиму: „Читайте найбільших представників російської думки миколаївського
часу — Пушкіна і Лєрмонтова, читайте
те, що вони говорять про Кавказ, — ані
сліду думки, що ті кавказькі гірняки мають якесь право до самостійного життя
в своїх горах і що війна проти них — се
властиво наїзд і душення, затоплювання
в кривавих потоках свобідних етнічних
одиниць, а не ніяка цивілізація“ („Подуви весни з Росії“, 1904 р.). Під московським панславізмом, себто тепер
„ідєєй рускава міра“ Франко бачить
винятково московську агресію і кидає москалям у писок блискучу сентенцію: „Чого вам ще від нас треба?
Щоб ми у внутрішній і зовнішній політиці танцювали під вашу дудку? Але
ми цього ніяким чином не допустимо.
З одного боку, знаємо аж занадто добре
вашу деспотичну дудку, а з іншого боку,
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наші ноги потрібні нам для наших власних танців“ („Успіхи панславізму“,
1888 р.).
Він еволюціонував від москвофільського язичія до народної мови
з імперативом „від Дністра на Дніп
ро, з Заходу на Схід“ (М. Зеров) і сам
розповів про це: „Що в моїх давніших
віршах мова не все чиста, це ще тим легше зрозуміти, що я особисто переходив
деякі такі ступні розвитку (а хто в Галичині не переходив їх в тім часі!), де панувало намагання притлумити почуття
живої чистої мови, котре ще змалку було
у мене сильно розвите. На мені в мініятюрі повторилося те, що в великім
розмірі бачимо на всій галицько-руській
літературі: школа, граматика і спори
язикові прибили і закаламутили чистоту народної мови“ („З вершин і низин“.
Передмова, 1893 р.). Він перший в історичному розрізі розкрив основну,
зовсім не комунікативну функцію
мови, — а націєтворчу і репрезентативну.
У статті „Двоязичність і дволичність“ (1905 р.) перехід на мову
колонізатора-чужинця трактував

просвіта

у психологічній, а не політичній
площині, а примітивне виправдання
послуговуватися цією мовою називав
„шиночком дуже нечистих інтересів“
і „вербунком на службу темним силам“.
Скільки у нас сьогодні розвелося того
мотлоху під патріотичними прапорами, що вимагає свого плебейського
права „штокати“ і „какати“ по-окупантському.
Франко відійшов у вічність у час
Першої світової війни, коли на кін
історії з його віршем-славнем „Не
пора, не пора, не пора / Москалеві й ляхові служить“ вийшла українська мілітарна сила — Січові Стрільці. Його
словесна зброя стала найсильнішими патронами у самострілах наших
воїнів. Отож стріляймо із місійним
натхненням: „Гей, Січ іде! / Підківками брязь! / В нашій хаті наша воля,
/ А всім зайдам зась!“.
Ірина ФАРІОН,
доцент кафедри
української мови
Національного університету
„Львівська політехніка“
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Іван Франко

Не пора
Не пора, не пора, не пора
Москалеві й ляхові служить!
Довершилась України
        кривда стара,
Нам пора для України жить.
Не пора, не пора, не пора
За невігласів лить свою кров
І любити царя, що наш люд
         обдира, —
Для України наша любов.
Не пора, не пора, не пора
В рідну хату вносити роздор!
Хай пропаде незгоди
        проклята мара!
Під Украйни єднаймось прапор!
Бо пора ця великая єсть:
У завзятій, важкій боротьбі
Ми поляжем, щоб волю,
       і щастя, і честь,
Рідний краю, здобути тобі!
1880

замість квітів на могилу

Пам’яті професора Іво Полуляха
Він мріяв стати скрипалем. Проте незбагненна доля привела його на
студентську лаву Львівської політехніки, де він
опановував фах архітектора. Але й архітектором
не став. Бо захопила його
нова пристрасть — політична боротьба за визволення України.
Його двічі заарештовували: спочатку польська влада, а згодом
кривавий сталінський
режим. Під час Другої
світової війни молодий
і незламний Іво Полулях здійснює неймовірну
втечу із радянських таборів. Потім емігрував в Німеччину, де й провів весь
свій залишок життя.
З 16 років Іво Полулях — член ОУН, активно
працював у військовому
центрі при Українській
Головній Визвольній Раді

(УГВР), був головним редактором журналу „До
зброї“, співзасновником
Антибільшовицького блоку народів (АБН), першим
референтом зовнішньополітичних справ при Ярославові Стецьку. Він особисто
знав Степана Бандеру й був
йому вірним товаришем.
У повоєнний час став
відомим вченим-економістом, професором
Українського вільного
університету в Мюнхені,
був очільником Академічного робочого кола „Україна“, віце-президентом
Міжнародної української
економічної асоціації.
Уродженець Галичини, Іво Полулях не мав ні
українського, ні німецького громадянства, проте
в часи незалежності України практично безперервно бував на Батьківщині.
Тут він брав участь у чис-

ленних наукових конференціях, часто і охоче
зустрічався із земляками,
під час яких викладав своє
бачення проблем глобалізації й суверенності національних держав, грошової
політики в рамках соціального ринкового ладу,
панєвропейського руху
тощо. Але найголовнішою
його темою була Україна.
Після проголошення
незалежності України
читав лекції в багатьох
вітчизняних університе-

тах, сприяв налагодженню українсько-німецьких
відносин у галузях науки, політики, економіки
та культури, формуванню позитивного іміджу
України за кордоном.
Днями прах професора
Іво Полуляха упокоївся на
Личаківському цвинтарі у Львові. Нарешті він
назавжди повернувся на
рідну Батьківщину…
Світла пам’ять про
незламного українського патріота, талановитого і непересічного
науковця, випускника
Львівської політехніки
професора Іво Полуляха назавжди збережеться у наших серцях!
Ректорат і профком
працівників
Національного
університету
„Львівська політехніка“
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пам’яті великого митрополита

Причастімося величного
духу і мудрого слова!
„Коліс історії завернути
не можна“
Моя Найдорожча Мамо!
…учора при торжественному
відкритті Національного Музею
у Львові я одверто й рішуче заявив
численним присутнім, що ми, українці, не хочемо чужої культури,
ми хочемо жити своєю культурою,
культурою тисячоліття від XI ст.
починаючи, культурою, відмінною
від усіх культур слов’янського Сходу
Європи, дарма, що вона створилася
під впливом Візантії, але ще з дохристиянських часів заховала свою
поетичну душу.
Між іншим, моя кохана Мамо,
для мене довго-довго було своєрідною загадкою, як це можливо, щоб
упродовж століть український нарід, цей убогий сільський люд, наражений на безнастанні напади турків чи
татар, на фізичне
й моральне нищення
чужих вірою і мовою
окупантів, наражений
на страшні наслідки частих воєн, нарід
без керма і вітрил, міг
зберегти свою, йому
тільки притаманну духовність, виявом якої
є український іконопис, українське
мистецтво, своїх мистців-артистів,
свої цілі школи іконописців, про які
Європа нічого не знала й про які
досі не знає і ще довго не хотітиме
знати, хоч буде примушена обставинами пізнати Україну. А саме ось
перед нами ці документи мистецтва
українського духа, вирятувані іноді
з рук торгівців чи від вогню, яких
наші люди, вслід за звичаєм і пошаною до святих речей, звикли нищити зужиті святі предмети, щоб
не валялися, збережені від морозу або дощу на горищах дзвіниць
чи церков. Це все, що збережене.
Мамо, це спадщина епох минулого України, чарівних виявів нашої
культури й мистецтва, що закінчилися у XVII ст., щоб перейти у нові
форми. (…).

Я виразно зазначив мій погляд,
що не можна ніяк і ніколи зривати
з традиціями своєї рідної культури. А коли ті традиції в багатьох
напрямках уже перервані, не можна ніяк іти вперед без розв’язки
питання, на яке дає відповідь лише
передання: яка має бути наша культура? Не слід живцем перещіплювати в наш нарід цю інтернаціональну
європейську культуру, якою живе
наша інтелігенція; не слід так працювати для культурного підйому
нашого народу, наче б нас не попередили люди з великими артистичними традиціями, які вийшли
з цього народу, що й ми, і передали
душу цього ж народу у мистецькому
вияві, самі ж впливаючи на розвиток
цієї душі. Це була б помилка, яка некорисно вплинула б на
тривкість діла.
(…). Русь-Україна,
вихована на традиціях
Візантії, оживотворила цей візантійський
світ, який зазначився
впродовж 1000 близько
років могутнім і глибоким впливом на історію
європейської цивілізації своєю церковною
Унією з Римом. (…).
Ми перші звернулися
до цієї єдності й в цій
єдності найшли не лише двигнення нашої Церкви, моралі нашого
народу, але теж і цей живий зв’язок
із всесвітньою культурою, це зближення Сходу і Заходу, місцем якого
стала Україна, цей зв’язок двох культур, довершений у живому організмі
українського народу, дали східним
елементам нове життя, нову енергію
і запоруку нового світлого розвитку,
а західним елементам дає терен нових тріумфів, широкого й могутнього впливу. Чи в злуці двох культур,
опертій на єдності віри, не найдемо
розв’язки проблеми, яка стоїть перед нами, проблеми будучої нашої
національної культури?
Інтелігенція наша живе культурою чисто західною, але через те і не
нашою питомою, нам притаманною,
не тією самою, якою живе наш на-

рід, бо коли є в нашім народі щось із
предвічної питомої своєї культури,
коли не в усіх напрямках завмерло
ще те, що є культурним життям наших народних мас, що колись було
таким могутнім і що в народі щезає
і завмирає під впливом чужих і сильніших культур — то все це має ще
характер східний і візантійський.
Будучність наша не є в перетворенні того, що є, а в дальшій будові на
тих основах, що були колись покладені тривко й розумно. Ці фундаменти, ця структура, може, і довго
була залишена, дальша будова була
занедбана, бо ми багато-пребагато втратили з нашого колишнього
культурного дорібку. Але фундаменти є здорові й міцні і не маємо
причин класти нових, у дальшому
культурному розвитку маємо на
чому опертися і в нашій праці можемо напевно числити на великі
успіхи. І закінчуючи свій виклад,
Мамо, я сказав, що, передаючи народові ці скарби нашого минулого,
ми не хочемо бути сторожами гробів; ми хочемо бути, радше, свідками
відродження, бо поступ національної культури тільки тоді є тривкий,
коли він є висловом народної душі,
розцвітом дрімучих у народі культурних сил.
Мій виклад, Мамо, є визов для
тих, які вважають, що наш нарід
завжди й постійно має комусь служити, а незалежність України належить
заховати „на вічну пам’ять“ до гробу.
Але так не є і так не буде, коліс історії
завернути не можна.
Твій син о. Андрей
(Дванадцять листів
о. Андрея Шептицького до матері.
Лист одинадцятий, скорочення ред.)
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на канікули!

коротко

Усе для активного
відпочинку

12 червня Президент України
підписав Указ №334/2015 „Про
заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді“. Указ має
на меті забезпечити системну
взаємодію державних органів
із громадськістю у питаннях,
пов’язаних із національно-патріотичним вихованням дітей та
молоді на прикладах героїчної
боротьби українського народу
за незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України, обстоювання демократичного вибору України, консолідацію
дій державних органів, громадських об’єднань патріотичного
спрямування щодо проведення
відповідної роботи у дитячому та
молодіжному середовищі.

Л

іто вже в розпалі! Початок сесії змусив студентів активуватися
в навчанні, а також загострив бажання якнайшвидше відпочивати.
Цьогоріч туристичний відділ Колегії та профкому студентів і аспірантів
Політехніки підготував чимало можливостей для проведення канікул
цікаво, весело, корисно. Романтична Італія, драйвова Болгарія, чарівна
Греція та рідна Україна — відпочинок на будь-який смак і можливості.

— Цього року студенти матимуть
можливість, як і минулого літа, поїхати відпочити до навчально-оздоровчих баз Політехніки в Коблевому
та Славському (ажіотаж серед студентів чималий), а також і на відпочинок у Грецію (море, цікаві екскурсії,
поїздки) та Болгарію (відпочинок із
дискотеками, клубами, іграми та танцями на березі моря). Ми підготували
й кілька новинок. Передовсім — сплави по річці Дністер (від м. Заліщики
Тернопільщини до м. Хотин), екскурсії, зокрема до вершини каньйону
з оглядом панорами на „Заліщицький півострів“, Хотинської фортеці,
Кам’янця-Подільського. Ми вирішили
організувати такий відпочинок для
тих, хто веде активний спосіб життя,
любить ночівлі в наметах, готувати
їжу на вогнищі, багато екскурсій. Це
пробний варіант і, якщо студентам
сподобається, то організовуватимемо
такий відпочинок і в наступні роки, —
розповів голова туристичного відділу, аспірант ІТРЕ Микола Брич.
Ще однією новинкою цього літа
стане Італія. В цей тур входить чоти-

ри міста: Егер, Будапешт, Венеція та
Трієсте.
— Фішка цього відпочинку в тому,
що це паті-тур, тобто це нічні клуби,
дискотеки, приїжджаючи в те чи інше
місто, студенти матимуть змогу безкоштовно ходити на дискотеки. Також їдуть львівські ді-джеї, які й дорогою матимуть свої цікаві програми.
Не хочу розказувати всю програму,
щоб це було несподіванкою. Думаю,
це багато кого здивує, зрештою багатьом сподобається, — наголосив мій
співрозмовник.
Особливість цьогорічного відпочинку за кордоном і в тому, що він
розрахований не лише на студентів-політехніків, а взагалі на всю
студентську молодь Львова. Тобто
можна збиратися компаніями з друзями і їхати разом.
Більше докладної інформації
про відпочинок можна дізнатися
в 235 кім. головного корпусу чи на
сторінках соцмережі Колегії та профкому студентів і аспірантів.
Наталія ПАВЛИШИН

З ініціативи студентів Львівської
політехніки в рамках конкурсу
студентських проектів Міжнародної студентської організації
Enactus у Львові триває фестиваль для домашніх улюбленців „Свято хвостатих друзів“.
Дійство проходило у минулі
вихідні (13–14 червня) та продовжиться на вихідні 20 — 21 червня.
Фестиваль проводять з метою
популяризації правильного
догляду та спілкування з тваринами. Завдання фестивалю
передбачають популяризацію:
європейських стандартів щодо
прибирання на вулиці за своїми
улюбленцями; проведення петтерапії та іпотерапії; доброзичливого спілкування з тваринами;
правильної опіки і догляду за
тваринами; паркінгу для собак та
відвідування громадських місць
з домашніми улюбленцями.
Документальна картина Леоніда
Кантера та Івана Яснія „Добровольці Божої чоти“ отримала
Приз глядацьких симпатій 13-го
Ґданського міжнародного фестивалю документального кіно.
Картина брала участь у головному конкурсі фестивалю, до
якого було відібрано 24 стрічки
з Польщі, України, Вірменії,
Норвегії, Литви, Нідерландів, Великобританії, Сирії, Туреччини,
США, Бельгії, Данії та Мексики.
У фільм увійшли кадри, відзняті
на донецькому летовищі та в селищі Піски.
За матеріалами інформагенцій
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у фокусі

cтудмістечко

Життя в гуртожитках, як воно є
П
ро новини з гуртожитків
розмовляємо із заступником
директора Студмістечка Ігорем
Якубовським та його помічником, головою оперзагону гуртожитку № 11, головою профбюро ІБІД Андрієм Савицьким.

Відремонтують,
полагодять, покращать
Нещодавно завершився ремонт
у гуртожитку № 9. Там зробили душові на кожному поверсі, туалети,
поремонтували кухні, коридори, хол,
тобто всі місця загального користування. Подібні ремонти невдовзі
розпочнуть у гуртожитку № 5.
— Такі зміни підвищують якість
життя студентів. Скільки це триватиме, важко сказати, бо є багато чинників, які впливають на тривалість
ремонту. Заплановані ремонтні
роботи з переобладнання санаторію-профілакторію під житло, це
надасть додаткові місця. Також на
завершальній стадії частина робіт на
мансардному поверсі у гуртожитку
№ 1. Обіцяють до вересня доробити
санвузли. Якщо все це вдасться зробити, то це поліпшило б ситуацію
з місцями для студентів, — розповів
Ігор Якубовський.

вступу стануть відомі лише 15 серпня. Тобто раніше поселяти не матимемо можливості.

Хто на „виліт“?
Як і завжди, не матимуть права на перепоселення студенти, які мають дві
і більше академзаборгованості, хто
не складе сесію, ті, хто „назбирали“
25 і більше штрафних балів.
— У новому навчальному році не
переселимо близько 100–150 осіб.
Вони втратили право проживати
в гуртожитку через штрафні бали, —
наголосив заступник директора
Студмістечка. — Щочетверга відбуваються збори комісії з правопорушень, де розглядаємо випадки
відступу від правил внутрішнього
розпорядку. За це або нараховуємо
штрафні бали, або виселяємо, або
передаємо справу в інститути для
розгляду про доцільність перебу-

Справи житейські
За словами представників адміністрації Студмістечка, непорозумінь
між студентами, які мешкають у гуртожитках нема. За весь цей час був
лише випадок чварів на побутовому
рівні між двома кримчанинами. Конфліктні ситуації, теж побутового характеру, виникали на вул. Золотій,
де мешкають студенти-політехніки
в гуртожитку Львівського кооперативного коледжу економіки і права.
Але такі випадки — виняткові.
— У гуртожитках № 5, 7, 8, 10 та
11 встановили камери спостереження — всередині та ззовні. Такі нововведення дисциплінують студентів,
а також допомагають запобігати
крадіжкам. Це справді дієво, наприклад, завдяки камерам спостереження вдалося піймати крадія студентського велосипеда з-під гуртожитку
№ 11, — зауважив голова оперзагону.

Все для студентів

Найгарячіший період
попереду
— Цьогоріч на нас чекає дуже важке
поселення. Зрештою, щороку воно
непросте, але цього разу ускладнене великою кількістю студентів,
переселених із окупованих територій. Упродовж семестру і донедавна практично що два тижні до нас
переводилися нові люди. Очікуємо,
що серед вступників їх також буде
чимало. Зрозуміло, що знову шукатимемо можливості на поселення
наших студентів у гуртожитки різних львівських вишів, у цьому нам
допомагатимуть і директори інститутів, — поділився Ігор В’ячеславович. — Також ще один момент, який
ускладнить поселення — навчальний рік для студентів усіх курсів розпочнеться з 1 вересня. Тож графік
поселення буде досить ущільнений.
Заплановано, що поселення розпочнеться 17 серпня, бо результати

Савицький. — Та загалом, із кожним
роком ситуація суттєво поліпшується, бо вже з першого курсу мешканці
Студмістечка знайомі з правилами
життя у гуртожитках Львівської політехніки і розуміють, які наслідки
будуть за їх порушення.

вання цих студентів в університеті.
Найчастіші порушення стосуються
незадовільного санітарного стану
кімнат і блоків, куріння, недотримання правил протипожежних норм
(користування електричними побутовими приладами).
— З нового навчального року,
згідно з наказом директора Студмістечка, штрафні бали не можна буде
відпрацьовувати. Такі нововведення
пов’язані з тим, що люди порушують
правила, потім відпрацьовують на
толоці і знову порушують. Отож,
25 штрафних балів — не перепоселяють у гуртожиток, 35 балів — виселяють взагалі. Звичайно, оперзагони,
студради ставитимуться до студентів
лояльніше, а також будуть введені
попередження, — розказав Андрій

У Студмістечку є місце і для проведення цікавого дозвілля. У Студентському клубі, в гуртожитках періодично відбуваються різноманітні
розважальні заходи для молоді.
— Систематично проводимо гру
в „Мафію“, різні комп’ютерні турніри, щоб розворушити студентів.
Трохи давніше відбувалися „Козацькі забави“, різні спортивні змагання. Нещодавно започаткували
у Студентському клубі трансляцію
документальних фільмів та футбольних матчів. На першу трансляцію
футбольного матчу прийшло майже
сто осіб, наступні рази їх було ще
більше. Транслювали на величезний
екран у просторій залі, тож місця
вистачало, а разом перегляд був емоційніший і запальніший — усі були
дуже задоволені, — додав Андрій
Савицький.
Наталія ПАВЛИШИН
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творчий ювілей

коротко

„Аколада“: 45 років,
проспіваних разом
В

IV Фестиваль студентського
аматорського короткометражного кіно „Кінопіксель“
визначив переможця. Ним
став Назар Шпільчак з роботою Just relax. Цьогоріч фестиваль, який щорічно організовують колегія та профком студентів і аспірантів Львівської
політехніки, обрав тему „Про
життєві позиції“ і був благодійний — біля входу в залу
першого корпусу університету, де відбувався показ, стояли
скриньки, куди можна було
кинути свої пожертви для підтримки української армії.

перше камерний вокальний
ансамбль виступив на „Весні
Політехніки“, потім були всесоюзні конкурси, поїздки до Москви
й Києва, ще згодом колектив почули за кордоном — в Прибалтиці,
Білорусі, Польщі, Болгарії. І впродовж усіх років його незмінним
керівником і натхненником був
і є доцент кафедри автоматизації
теплових та хімічних процесів
Львівської політехніки Володимир
Савицький. Дев’ятого червня на
сцені Львівського будинку орґанної та камерної музики зійшлися
теперішнє (в основному — студенти) й старше покоління „аколадівців“, щоб акапельно й з музичним
супроводом прозвітувати про роки
творчості.

Створений для „Весни…“, названий за
принципом „перше милозвучне слово,
яке трапилось у тлумачному словнику“,
ансамбль „Аколада“ (з 1995 року — народний) швидко завоював серця тих,
хто любить співати чи слухати спів інших. Відходили випускники університету, приходили інші студенти — два роки
тому колектив зазнав цілковитого оновлення. Адже, щоб потрапити в „Аколаду“ не конче мати музичну освіту, але
бажання співати і любов до пісні —
обов’язково. Володимир Савицький
керується принципом „якщо бачу, що
людина співає гарно, то запрошую її“.
Репертуар колективу на всяк смак — він
налічує понад сто творів композиторів
різних епох: Бах, Шуберт, Бетховен,
Моцарт, Боккеріні, крім цього, українські й лемківські народні пісні, твори на
слова Тараса Шевченка.
Концерт у Будинку орґанної та
камерної музики наповнив залу розмаїттям як пісенно-мелодійним, так
і голосовим. Із великим захопленням
зала сприйняла народну пісню в обробці Миколи Леонтовича „Щедрик“,
а також грайливу й жваву „Неаполітанську пісеньку“ Петра Чайковського.
Згодом колектив вагався, котру з цих
композицій виконати після завершення виступів на біс — вибір спинили на
життєрадісній „Пісеньці“.
Особливістю концертної програми став виступ колишніх учасників
„Аколади“, які виконали твір „О зоре,

Європейські шанувальники театру створили онлайн-ресурс
для безкоштовного перегляду
опер. The Opera Platform —
спільний інтернет-проект компанії Opera Europa, культурного
медіа ARTE та європейських
театральних компаній. The
Opera Platform дозволяє безкоштовно переглядати оперні
вистави з 15 театрів Європи.
Перегляд для глядачів із різних
країн полегшується завдяки
субтитрам на шести мовах.
SSОлег Лихач вітає керівника „Аколади“
Володимира Савицького

зоре“ (слова Володимира Савицького“,
музика Роберта Шумана) й українську
народну пісню в обробці Миколи Леонтовича „Ой зацвіли фіалочки“. До певної міри відкриттям для слухачів стала
розповідь народного артиста України,
провідного ліричного тенора Львівського національного академічного
театру опери та балету ім. С. Крушельницької Олега Лихача про те, що його
творчий шлях розпочинався з „Аколади“ — 80-ті роки, теплотехнічний
факультет і ансамбль, але „мене приваблював рок, естрада, та хоч не став
активним учасником „Аколади“, доля
з музикою таки пов’язала“. Артист зробив колективу подарунок — виконав
одну зі своїх найулюбленіших пісень —
„Ой ти, дівчино, з горіха зерня“.
Доповнив акапельний спів ансамблю інструментальний супровід камерного оркестру Львівської політехніки
під орудою Романа Кресленка. Пісенний діалог чоловічої і жіночої частин
ансамблю, їх злиття в багатоголосся
завершилось щирими оплесками зали
й спільним виконанням університетського гімну „Гаудеамус“.
Наталя ЯЦЕНКО

21 червня на стадіоні „Арена
Львів“ відбудеться концерт
пам’яті Андрія Кузьменка
(Кузьми). На сцену вийдуть
не тільки музиканти групи
„Скрябін“, а й колеги Андрія —
„Брати Гадюкіни“, Святослав
Вакарчук, Тарас Чубай, Руслана, Олександр Положинський,
гурт O. Torvald, Фагот (ТНМК),
Олександр Пономарьов,
Наталія Могилевська, Віктор
Павлик, гурти „Скай“, „Антитіла“. Всі артисти виконають
пісні гурту „Скрябін“.
22 червня, на сцені львівської
Опери покажуть одразу два
балети Едварда Клюга —
Radio&Juliet та Stabat Mater.
Відкриє вечір балет Stabat Mater
на музику Джованні Перголезі.
Унікальний, абстрактний і мінімалістський, хореографічний
почерк Едварда Клюга перетворив цей твір у дійство, яке
прославляє життя у всіх його
проявах. Балет Radio&Juliet —
поєднання сучасної пластики
із музикою однієї із найбільш
успішних груп альтернативної
рок-сцени Radiohead.
За матеріалами інформагенцій
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родом із Політехніки

Про картини, вишиті хрестиком і…
бінарним кодом
В
ишивка хрестиком — це справжнє мистецтво, —
вважає випускник Інституту комп’ютерних
технологій, автоматики та метрології Львівської
політехніки, ІТшник Віктор Гаврилюк. Серед його
вишитих хрестиком картин — поезія Стуса, переведена у бінарний код, а той — у два взори, з яких уже
створюється незвичний монохромний орнамент на
фоні Софії Київської. Про цю та інші свої картини
Віктор розповів читачам „Аудиторії“.

— В межах серії робіт, яка
називається „Бінарний код
української поезії“, я задумав вишити хрестиком вірші
українських поетів (Т. Шевченка, В. Стуса, В. Івасюка),
трансформувавши слова у бінарний код, — код
техніки, який складається
з одиниць і нулів. Саме так
записують усю інформацію
комп’ютери. Потім цю послідовність одиниць і нулів
я замінюю символами, оберегами. Повторюючись на
полотні, вони творять оригінальний орнамент. Тому
мої вишиті картини можна
відчитати, якщо узори перевести назад в одинички
і нулики. Це мистецтво для
людей і техніки, щось подібне на QR-код, який легко
можна відчитати, сканувавши фотокамерою смартфону. Якщо йдеться про
поезію Василя Стуса „Уже
Софія відструменіла…“, то
чорними хрестиками там
вишито орнамент-текст,
а супроводжується він ілюстрацією: червоним кольором з-під чорних узорів
проступає зображення Софії Київської, яке поєднує
обриси сучасного і давнього храму. Також із цієї серії
у мене є вишитий вірш „Терпи, терпи…“ Василя Стуса.
Наразі в ескізах — поезія
Тараса Шевченка та Володимира Івасюка, — пояснює
митець.
Вишиті картини Віктора Гаврилюка, багато з яких
мають розміри — більше
метра квадратного, завжди

починаються зі справжнього художнього ескізу. Потім
чоловік трансформує його
в умовну схему, з якої вишиває твір. Робота над одним
полотном може тривати від
трьох місяців до півроку,
адже улюбленому хобі Віктор присвячує лише вільний від роботи час, часто
вишиває пізно ввечері, а то
й уночі. Іноді просить допомоги у дружини. Для створення своїх робіт він використовує акрилові нитки та
натуральну лляну тканину.
— У нас в родині вишивала бабця, потім мама.
А я з дитинства малював.
У молодших класах мене
відправили в художню
школу, я „протримався“
там лише півроку, але малювати не кинув. У старших класах малював по стінах. Потім вирішив спробувати на тканині. Десь
у кінці 90-х років, коли ще
вчився в школі, мама показала мені, як вишивати,
і я почав експериментувати. Пробував різні техніки,

але, врешті, повертався до
хрестика, бо якщо додавати інші техніки, виходить
зовсім інший стиль. Закінчивши навчання у Політехніці, я виставив свої роботи в онлайн-галереях. Завдяки інтернету знайшов
спільноти однодумців, від

яких дізнався про можливість брати участь у виставках, — каже Віктор.
Від 2010 року вишиті
роботи львів’янина брали
участь у кількох групових
мистецьких виставках. Серед них — ХІV міжнародний осінній салон „Високий
Замок“ 2010 та 2014 року,
IX Всеукраїнська виставка
„Текстилізм 2012“ (Львів),
„Дозвілля“, (Івано-Франківськ) та IV всеукраїнська
Трієнале художнього текстилю в Києві, де Віктор отримав третю премію.
— Ні для кого не таємниця, що мистецькі твори
в Україні часто оцінюють
занадто дешево. У Європі подібні картини мають
вартість у рази більшу, ніж
у нас. Але мені й за кордон
своїх робіт „відпускати“ не
хочеться. Тому не продаю
їх, а долучаюся до різних
виставок, щоб про мене довідувалися люди, — зізнається мій співрозмовник.
Якось на теренах Фейсбуку Віктор побачив допис

Шерон Моссбек (Sharon
Mossbeck) з Великої Британії, у якому жінка описала
ідею свого проекту „Нитка Життя“. Долучитися
до нього може кожен охочий, вишивши на полотні
розміром з аркуш паперу
А4 власну стилізовану нитку ДНК. Відтак під кінець
року, зібравши роботи вишивальників з усього світу,
британка планує організувати виставку на батьківщині, з’єднавши частини
різних ДНК в одну довгу
нитку життя.
— Я вирішив долучитися до проекту Шерон,
бо її переконання, що
вишивка — це повноцінний мистецький напрям,
дуже відповідає моєму.
Тому я створив кілька ескізів стилізованої нитки
ДНК. До осені зреалізую котрийсь із них, але
який — ще не вирішив.
Підґрунтям цього проекту
є також грецька міфологія,
за якою невблаганні богині
долі Мойри прядуть життєву нитку людини, таким
чином визначаючи довжину життя. А концепція
виставки Шерон полягає
у тому, щоб кожен шматок
ДНК був індивідуальним,
як і кожна людина. Тому
про певну конкретну техніку вишивання чи кольори
їй не йдеться. На сьогодні
до проекту долучилися
люди з багатьох країн світу, — каже про свої плани
Віктор.
Нещодавно він завершив свою першу велику ікону Божої Матері з Ісусом,
а тепер працює над картиною, яка матиме розміри
1,5×2,5 м. У своїх творах
Віктор часто використовує
різні етнічні орнаменти,
символи, обереги.
Анна ГЕРИЧ
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джаз

Вільна музика вільних людей

А

ще кажуть: музика інтелектуалів. Усе це про джаз. Складається враження,
що він набуває щораз більшої популярності, особливо серед молоді. А Львів
взагалі вважається містом джазу. Хоча самі джазівці з тим не погоджуються —
мовляв, до такого „статусу“ ще рости й рости. Сьогодні, фактично за тиждень до
початку щорічного міжнародного фестивалю „Альфа джаз“, який відбувається
у Львові (цьогоріч уже вп’яте!), говоритимемо про джаз.

„Біла“ культура
плюс „чорна“
Ця музика виникла на межі
XIX — XX століть у США
як синтез двох культур —
африканської та європейської. Її характерними рисами стала імпровізація,
поліритмія, заснована
на синкопованих ритмах
(тобто таких, де наголос
зміщений із сильної долі
на слабку), а також свінг —
комплекс прийомів виконання ритмічної фактури.
Саме слово „джаз“ означає полювання, хвилювання, збудження, натхнення. Як музичний термін
його вперше застосували
1915 року на концерті білого оркестру, що грав
у новоорлеанському стилі.
Джаз виник як поєднання
декількох музичних культур і національних традицій. Позаяк він походить
з африканських земель, то
для нього спершу був притаманний складний ритм,
танці зі швидким притупуванням і плесканням.
Це стало основою виникнення ще одного музичного жанру — регтайму.
А його ритми у поєднанні
з елементами блюзу дали

початок саме тому джазу,
який ми знаємо. Дослідник
цього виду музичного мистецтва Маршалл Стернс характеризує джаз як синтез
„білої“ (європейської) та
„чорної“ (африканської)
музичних культур. Хоча за
музикуванням тут важливішу роль зіграла європейська традиція, однак ритмічні риси, безсумнівно,
походять з Африки.

У дусі свободи
Джаз легше впізнати, аніж
описати словами. У цьому переконані і дослідники, і виконавці джазу,
і його палкі прихильники.
У країнах колишнього Радянського союзу цей стиль
розвинувся у 20–30 роки
ХХ ст. Однак мине трохи
часу — і джаз для тоталітарної країни буде неприпустимим, ознакою
буржуазії і навіть тенденції до зради батьківщини.
У радянській культурі виробилося несприйняття
джазу як ворожої естетичної форми, з її вираженням ідей свободи й аполітичності. І не дивно, адже
джаз є причиною породження філософії свободи,

індивідуальності та творчості, що загрозливо для
тоталітарного мислення.
Отож, природно, що джаз
виштовхали на маргінес.
Лише з розпадом СРСР
і настанням свободи джаз
виходить на нову хвилю
розвитку. В Україні він
набув розмаху насамперед у Західному регіоні —
у Луцьку, Тернополі, Львові. Не дивно, адже навіть
у радянські часи західні
області були трохи в інших
умовах, ніж решта України — музика тут була досить
демократична і грати джаз
дозволяли. Тому останніми
роками утвердилася думка,
що на Західній Україні —
найбільший потенціал, де
є люди, які грають джаз на
високому рівні, і є слухачі,
які люблять таку естетичну музику. Прикладом того
є вже згадуваний фестиваль
„Альфа джаз“, який збирає
чимало як виконавців світового рівня, так і слухачів-поціновувачів.

Сприймаємо як
картину
„Це класична музика ХХІ
століття“, — вважає український джазмен, автор
і ведучий радіопрограм
Олексій Коган, а львівський
джазовий музикант Андрій
Войтюк переконаний, що
це музика трохи з „того“
світу. Джазу притаманна
несподіванка, непередбачуваність, свобода. Скажімо, львівський джазовий
проект „МТ-3“ кілька років тому поклав на джазову музику поезію Франка,
Антонича, Чубая і Бродського, поєднавши саксофон, клавішні і барабани.

Лідер цього гурту Мартин
Твердун переконаний, що,
скажімо, твори Баха важко
грати в джазі, попри те, що
вони надаються до цього,
адже ритмічні.
У Львові є „ДжазКлуб.
Львів“, однак до нього
наразі ходять не так багато як слухачів, так і виконавців. Багато хто вважає,
що джаз важко зрозуміти
і пояснити. Не дивно, адже
все, що піддається думанню й осмисленню, — речі
непрості. Для типового
джазу характерне поєднання барабанів, гітари
і клавішів, однак тут можна поєднувати цілком різні
інструменти, наприклад,
скрипку і барабан.
Щодо попиту на джаз,
то Андрій Войтюк вважає:
— Добрий джаз не може
не мати попиту. Завжди
знайдуться люди, навіть
такі, які ніколи не слухали
джаз, ціле життя ходили на
шансон, а потім раз почують і скажуть: класно було,
треба ще раз прийти. Це як
картина — подобається або
ні. Тут можна не розуміти
стиль, манеру чи техніку
виконання, але є просто
класна картина. А якщо тяпляп… У нас дуже люблять
грати „цирк на дроті“ — всі
бігають, крутяться, ніби
купу всього роблять, а музика — така собі.
На сьогодні джаз затребуваний — переконані
виконавці. Джазовий музикант і критик Петро Полтарєв упевнений, що в Україні не залишилося джазових „білих плям“, адже за
підтримки людей, які люблять джаз, цей музичний
напрямок розвивається
дуже швидкими темпами.
Полтарєв упевнений, що
джаз сьогодні дуже потрібен Україні, адже говорить
за неї на світовому рівні.
Підготувала
Ірина МАРТИН
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здоров’я

до дня медичного працівника

Найважливіше у лікарській справі — це любов!
Тоді і пацієнти швидше одужують, і ліки швидше діють!
Папа Іван-Павло II, беатифікуючи лікаря-мирянина,
наголосив, що кожен з нас на
своєму місці може стати святим. І лікар, і учитель, і (не
посміхайтеся скептично!)
водій маршрутки та працівник ЖЕКу… У кожного з нас
є величезний простір для служіння Богові і ближньому саме
на робочому місці! І найважливіше тут…
— Любов! — переконана
лікар-педіатр, завідувачка
дитячим денним стаціонаром Львівської 5-ї міської
клінічної лікарні Леся Імамалієва. — Мене ось головний
лікар попросив поділитися досвідом з молодими колегами,
то я так і відповіла: просто
треба любити свою роботу,
своїх пацієнтів. І тоді вони
відповідають взаємністю і…
швидше одужують!
…Коли я завітала до кабінету пані Лесі, то зі здивуванням побачила біля її
столу величезну скриню,
наповнену дитячим одягом та іграшками.
— Оце щойно був
у мене на прийомі хлопчик, який, як дізналася
з його медичної карточки, днями святкував день
народження. Для таких
пацієнтів от у цій скрині
тримаю сюрпризи. Хочу,
щоб візит до лікаря не
асоціювався в малечі з чимось неприємним і виснажливим, — пояснила
лікарка.
„Скриня скарбів“ виявилася… традиційною
лікарською кушеткою, на
якій оглядають хворих. Як
я дізналася згодом, пані
Леся спеціально замовила
таку кушетку із секретом
у свій кабінет. Поверхня
відсувається, — а там —
справжнісінькі скарби для
маленьких пацієнтів. І от
вже укол не таким страшним видається…

Маленькі пацієнти на
прийомі у Лесі Мар’янівни не плачуть. Лікарка
жартує, що вміє „забити
їм баки“. Але насправді,
каже, потрібно підібрати
ключик до кожної дитини, а іноді — і до батьків.
Батьки ж різними бувають.
Деякі — цілковито довіряють лікареві, сумлінно
виконують його приписи,
інші ж — усе ставлять під
сумнів, перевіряють інформацію в інтернеті…
— Щоб у батьків не виникало якихось сумнівів,
я все докладно пояснюю:
в чому полягає хвороба
дитини, які можливі наслідки, чому виписую той
чи той препарат…
Інколи мої колеги скаржаться на конфліктних пацієнтів… Звісно, бувають
й такі. Але частіше відвідувачі занепокоєні недугою, вони потребують
належної уваги, щоб лікар
вникнув в їхню проблему.
А коли лікар — сам нервовий, засмиканий, чекає вже
нарешті закінчення своєї
зміни, — то про яке розуміння між ним і пацієнтом
може йтися? — говорить
Леся Імамалієва.
На її думку, навіть просте співчуття, як стверджу-

вав згадуваний італійський
лікар-святий Джузеппе
Москатті, зцілить хворого швидше, ніж байдуже
виконання лікарем своїх
обов’язків.
Найбільша втіха для
медика — коли маленькі
пацієнти позбуваються
своїх недуг, виростають,
і вже самі приводять на
прийом власних крихіток.
А буває, що й самі прибігають: „Послухайте легені,
чи часом не бронхіт?“.
— Та я ж педіатр, а вам
уже треба до „дорослого“
лікаря.
— Е ні, ми знаємо, що
ви добре слухаєте! І знаємо, що як ви ліки пропишете, то неодмінно допоможе!
Болить лікареві і теперішнє фінансування медицини, обурюють і захмарні
ціни ліків, і низька професійність багатьох провізорів, і величезна кількість
підробок медпрепаратів,
і нав’язлива реклама ліків
по телебаченню…
Багато проблем тут
треба вирішувати на державному рівні, але і самому, переконана пані Леся,
не варто сидіти склавши
руки. „Кожен з нас має
робити те, що залежить

від нього на тому місці,
на якому він є. Тоді і кризу
швидше подолаємо, і державу розбудуємо“.
Свого часу лікарка
зрозуміла, що її мрія мати
сучасний, відповідно обладнаний кабінет так і залишиться мрією, якщо
сама не почне її втілювати. Звернулася за допомогою до свого колишнього
однокласника, а нині до
директора одного з львівських ринків, „підключила“ ще одного свого однокласника — держчиновника. Бо поміняти вікна,
підлогу… — самій не під
силу. На жаль, усе обмежилося лише обіцянками.
Але таки знайшла доброчинців, коли гостювала
у сестри у США. Тепер тішиться, що з вікна не дме
на дітей під час огляду,
а в кабінеті є вся необхідна
апаратура, сучасні меблі,
іграшки для дітей…
— Є така загальна
статистика: приблизно
на 50  здоров’я визначає спосіб життя (звички,
харчування, психологічна атмосфера, матеріально-побутові умови, взаємовідносини в сім’ї…). На
20  здоров’я залежить від
спадковості і на 20  — від
умов довкілля. А 10  відводять такому чиннику,
як охорона здоров’я. Ніби
небагато, та насправді, на
мою думку, роль лікаря —
величезна. Я переконуюся в цьому щодня. Як
і у тому, з чого ми починали свою розмову: „Найважливіше у нашій лікарській справі — це любов.
Тоді і пацієнти швидше
одужують, і ліки швидше
діють!“, — підсумовує
Леся Імамалієва.
Розмову записала
Люба КІНДРАТОВИЧ
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Політехніки-футболісти —
перші, вдруге, у футзалі
Минуло півроку відтоді, як футбольна команда Львівської політехніки тріумфувала, що здобула першість
на Універсіаді Львівщини з футболу. І ось у тренера
Володимира Осінчука нова причина для радості — його
вихованці посіли першу сходинку в групі найсильніших команд, знову ж на Універсіаді Львівщини, але
цього разу з футзалу.

Перші місця з футзалу політехніки здобували ще наприкінці 90-х років минулого століття. Останніми роками фортуна теж усміхалась хлопцям — другі-треті
місця, проте головна перемога вислизала від них. Початок цьогорічних змагань був же не надто оптимістичним — зігравши з командою Львівського національного
університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Ґжицького внічию, хлопці впали в розпач, що
першого місця тепер їм не бачити. Допоміг зібратися
з духом і подолати песимізм тренер: „Я їх переконав, що
навіть якби ми виграли з великим рахунком, то це ще би
нічого не означало, бо наші основні конкуренти — команди ЛДУФК і Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка“. У грі з ЛДУФК було
не реалізовано багато гольових моментів, коли м’яч не
потрапляв у майже порожні ворота, але за дві хвилини
до завершення матчу політехніки таки виграли. В грі
з ЛНАУ (Дубляни) стимулом для виграшу став прихід
у зал дівчат-глядачів, а загалом бажання перемогти нівелювало всі перешкоди — стиснувши від болю зуби, на
поле виходили навіть травмовані гравці.
Володимир Осінчук дуже задоволений хлопцями:
всі — виховані, толерантні, на майданчику — спортивно
злі. Команда складається зі студентів різних курсів, ті,
що прийшли до неї порівняно недавно, не поступаються за стараннями лідерам. Троє гравців є майстерними
у футболі настільки, що беруть участь в іграх і з великого
футболу, і в іграх з футзалу.
У турнірній таблиці команди розташувались так:
Львівська політехніка, ЛДУФК, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Ґжицького, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Львівський державний
університет безпеки життєдіяльності, ЛНУ ім. І. Франка,
ЛНАУ, Львівський інститут банківської справи. Від По-

літехніки хлопці-переможці отримали премії, а також —
грамоти й медалі. Кубок вручили капітану команди Богдану Ліщинському.

Танцювальна аеробіка для ректора
У спортивному комплексі Львівської політехніки вдруге відбулись змагання з танцювальної аеробіки на Кубок ректора університету. Цього разу до фінальної
частини змагань потрапили 86 спортсменок.
Підготовка до боротьби за Кубок велася ще від початку
весняного семестру і учасники проявили в її процесі
велику активність. Проведення ж спортивного дійства
стало можливим за підтримки кафедри фізичного виховання та спортивного клубу Львівської політехніки.
Вітаючи учасників змагань, ректор Юрій Бобало побажав усім вдалого виступу, підкреслив значущість занять
студентів масовим спортом та висловив впевненість, що
танцювальна аеробіка матиме велике майбутнє.
Змагання відбувалися в дружній, теплій атмосфері,
кожна з команд намагалась виступити якнайкраще. Суддям надзвичайно важко було визначити найкращих, тим
більше, що на змаганнях були представлені абсолютно
різні танцювальні напрямки. Урізноманітнили спортивне свято чудовими виступами його гості, зокрема,
чемпіони Універсіади Львівщини збірні команди Політехніки зі спортивної та командної аеробіки; майстер
спорту з художньої гімнастики, студентка ІКНІ Нгуен
Росина й ансамбль бального танцю „Грація“. А виступи
маленьких танцівників з колективів „Тріумф“ та „Карамель“ не залишили байдужим нікого.

Переможцем змагань та володарем Великого кубка ректора стала команда „Драйв“, яка об’єднала студенток аж 7 інститутів (тренер — старший викладач кафедри фізичного
виховання, суддя міжнародної категорії Олена Череповська). Друге місце та середній кубок виборола команда „Бісектриса“, до складу якої входили студентки ІМФН та ІХХТ,
а третє місце та малий кубок здобула команда „Резонанс“
(ІТРЕ). „Міс артистизм“ змагань стала Вікторія Жилко, „Міс
чарівність“ — Яніна Тарнавська, „Міс елегантність“ — Надія Ковальчук. Приз від головного судді змагань Олени Череповської отримала Дар’я Жуковська.
Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
3. Підвищене місце для натурників у студії художника.
6. Отвір на вершині вулкана, через який під час виверження виливається лава. 8. Грошова сума, яку видають
наперед в рахунок заробітку. 9. Езотерично-філософське
поняття про космічний простір, куди може потрапити
душа людини, пробути там деякий час і знову повернутися у фізичне тіло. 10. Сукупність рядків, на які розкладається зображення на екрані телевізора. 11. Чорна
пантера в Р. Кіплінга. 13. Штучна мова, створена на
основі есперанто. 14. Орган зору. 15. Тип одноповерхового будинку з широкою верандою, що виник в Індії.
17. Зубатий кит. 19. Морський десятиногий рак без клешень. 22. Місто у Франції, де стратили Жанну Д’Арк.
23. Ланка гусениці танка, трактора. 24. Звичаєве право
у мусульманських народів. 25. Злісний польовий бур’ян.
26. Страва з дрібнонасічених овочів, грибів. 28. Гуркіт, що супроводить електричні розряди в атмосфері.
29. Сорт кави. 32. Зухвалий порушник громадського порядку, бешкетник. 34. Корабель Капітана Кусто. 35. Глобальна міжнародна організація, заснована 1945 року.
37. Франкомовна канадська письменниця. 38. Тропічна
рослина, плід якої має вигляд великої шишки. 39. Трійчаста корона Папи Римського. 40. Легендарний футбольний клуб Пеле. 41. Щит Зевса. 42. Територіальна
одиниця, що відрізняється з-поміж інших певними рисами. 43. Давньоримський філософ, поет, державний діяч,
вихователь Нерона.
Вертикально:
1. Опера Л. Бетховена. 2. Молодий чоловік, юнак. 3. Будівля Міністерства оборони США. 4. Знатна, поважна заміжня жінка у стародавніх римлян. 5. Персонаж
М. Сервантеса, зброєносець Дон Кіхота. 6. Апарат для
копіювання документів, креслень. 7. Ім’я коня Дон Кіхота. 9. Метод лікування, що полягає у введенні в тіло
людини спеціальних медичних голок. 12. Остання книга
Нового Заповіту, у якій є пророцтва про кінець сві-

ту. 16. Парна кістка трикутної форми людини. 18. Північний полярний регіон Землі. 19. Столиця Тибету.
20. Птах, який працював на державну службу пошти в
Індії. 21. Одиниця вимірювання магнітної індукції в
системі СІ. 27. Художник-мультиплікатор. 28. Мистецтво різьблення на кольорових та коштовних каменях.
30. Німецький вчений, якому було присуджено першу
Нобелівську премію з фізики. 31. Столиця Венесуели.
33. Велика травоїдна тварина, поширена в Африці.
34. Конкурс у модельному бізнесі для підбору найцікавіших учасників для показу моделей одягу. 36. Коза
Ностра, Якудза, Тріада, Каморра.
Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар
20 червня — Всесвітній день біженців.
21 червня — День медичного працівника.

Пам’ятні дати
18.06.1651 — битва козацьких військ із
польською шляхтою під Берестечком.
18.06.1928 — народився Сергій Плачинда,
український письменник і громадський діяч.
18.06.1939 — відкрили пам’ятник Тарасові
Шевченку на його могилі в Каневі.
19.06.1862 — у США скасували рабство.
19.06.1885 — із Франції до Нью-Йорка
доставили подарунок — статую Свободи.
20.06.1895 — помер Михайло Драгоманов,
український історик, етнограф i публіцист.
20.06.1918 — розпочав роботу Всеукраїнський церковний собор.
20.06.1988 — у Львові відбулася установча конференція Товариства української
мови ім. Т. Шевченка.

21.06.1781 — народився Сімеон Дені Пуассон, французький математик і механік, автор праць з теоретичної механіки,
математичного аналізу, математичної
фізики (відоме рівняння Пуассона).
21.06.1897 — народився Юрій Кондратюк, український піонер космонавтики. Загинув як ополченець під Москвою
у 1941 році.
21.06.1935 — народилася Франсуаза Саган, французька письменниця.
22.06.1898 — народився Еріх Марія Ремарк (справжнє прізвище — Еріх Пауль),
відомий німецький письменник.
22.06.1941 — початок війни фашистської
Німеччини проти СРСР.
23.06.1852 — помер Карл Брюллов, російський живописець, автор картини „Останній день Помпей“; брав участь у звільненні Т. Шевченка з кріпацтва.

23.06.1870 — помер український письменник i етнограф Амвросiй Метлинський.
23.06.1891 — помер Вільгельм Едуард
Вебер, німецький фізик, який спільно
з К. Гауссом розробив систему електричних і магнітних одиниць.
23.06.1917 — у Києві Центральна Рада
видала I Універсал, який проголошував
автономію України.
24.06.1497 — венеціанський мореплавець
Джованнi Кабото (Джо Кабот) відкрив Канаду.
24.06.1793 — у Франції прийняли першу
в iсторiї людства республiканську конституцiю.
24.06.1894 — ухвалили рішення про відновлення Олiмпiйських ігор.
24.06.1914 — народився Мирослав-Іван
Любачівський, Патріарх Української Греко-Католицької Церкви.
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охорона праці

Правилами техніки безпеки
нехтувати не можна
Н

народна організація праці видала
настанову МОП-СУОП, яка доповнила нашу СУОП необхідністю
розробити політику підприємства
з охорони праці. Ми гармонізували
нашу СУОП з МОП-СУОП.

а підставі досвіду Львівської
області з безпосередньою
участю працівників кафедри охорони праці Львівської політехніки 1983 року був створений Державний нормативний акт „Рекомендації. Управління охороною
праці. Основні положення“. На
його основі Систему управління
охороною праці (СУОП) впровадили на підприємствах, організаціях й установах колишнього
Радянського союзу. Це був перший у світі Державний нормативний акт з СУОП (лише у 1996 році
створений Британський стандарт
OHSAS).

Управління
Будь-який випускник ВНЗ завтра
може стати успішним роботодавцем, компетентним керівником чи
працівником, який знає, вміє і має
навички безпечно, продуктивно
і якісно працювати. Він може бути
суб’єктом господарської діяльності
щодо виготовлення сучасної нової
конкурентоспроможної продукції
або надання якісних послуг. Однак,
щоб вберегтися від майбутнього
ймовірного банкрутства, йому необхідно якнайшвидше зареєструвати в органах державної влади
і у фонді страхування своє підприємство. Це пом’якшить фінансовий
удар через нещасні випадки і профзахворювання (економічні втрати від таких випадків сягають до
4 відсотків внутрішнього валового
продукту, що становить мільйони
гривень і тягне за собою великі соціальні наслідки).
Раніше заходи з охорони праці
проводили від випадку до випадку,
що загалом не зменшувало кількості нещасних випадків і профзахворювань, тому система вимагала
негайних змін. І тут своє вагоме
слово сказала наша кафедра: ще
1976 року доцент Георгій Гогіташвілі, на основі системної методології
і теорії управління, розробив Систему управління охороною праці.
Львівська обласна рада профспілок
підтримала нашу ініціативу й організувала впровадження СУОП на

Нова концепція

підприємствах області, а невдовзі
створили й Народний університет
охорони праці. Внаслідок активної
організаційної і навчально-методичної роботи рівень травматизму на львівських підприємствах
за п’ять років скоротився вдвічі.
1980 року на базі Львівської політехніки провели Всесоюзну нараду
на рівні заступників міністрів усіх
галузей народного господарства,
а також керівників Держстандарту
і профспілок. Її учасники схвалили
львівський досвід.
Львівські підприємства, а також
нашу виставку на ВДНГ відвідали
сотні делегацій з різних міст, журналісти зі США, Канади, Німеччини. Кілька львівських підприємств
і автора СУОП нагородили медалями і дипломами ВДНГ. 1982 року
світ побачив 35 000 примірників
нашої книжки „Управление безопасностью труда. Опыт Львовской
области“, а наступного року її переклали і видали в Чехословаччині.
1983 року на підставі досвіду Львівської області з нашою безпосередньою участю створено Державний
нормативний акт „Рекомендації.
Управління охороною праці. Основні положення“. Власне завдяки
цьому СУОП впровадили на підприємствах, організаціях, установах
колишнього Радянського союзу.
Це був перший у світі Державний
нормативний акт з СУОП (лише
у 1996 році створений Британський
стандарт OHSAS). У 2001 році Між-

Про те, що правилами техніки безпеки нехтувати не можна, свідчить і нещодавня потужна пожежа
на складах підприємства мережі
„БРСМ-Нафта“ поблизу Василькова. Тож дуже доречною для керівників підприємств буде нова Політика
з охорони праці і Система управління охороною праці для виконання
вимог політики і нормативних актів, за допомогою яких роботодавцю легше буде розробити стандарти
свого підприємства або положення
про СУОП. Її розробили Георгій Гогіташвілі, аспірант кафедри Василь
Степанишин і автор цих рядків.
Система управління охороною
праці передбачає формування основних завдань, серед яких — навчання, інструктажі, стажування
персоналу до досягнення компетентності; вимоги до працівника
щодо дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму праці і відпочинку; забезпечення
працівника засобами індивідуального і колективного захисту; безпечний стан будинків і споруд; відповідність технологічних процесів
технологічному регламенту; очистка викидів в атмосферу; пожежна
безпека на підприємствах; соціальний захист працівників; проведення
зовнішнього аудиту стану охорони
праці на підприємстві вітчизняними
або міжнародними аудиторами з метою отримання сертифікату відповідності тощо. Такому сертифікату
довіряють інвестори і партнери по
бізнесу, адже це свідчить про те, що
на підприємстві з охороною праці
все гаразд: нема небезпек нещасних
випадків, профзахворювань, аварій,
пожеж та ін.
Юрій КІТ,
завідувач кафедри
охорони праці ІЕСК, доцент
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реклама та оголошення

Як подати оголошення
в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та приватних осіб.
Вартість оголошення:
•	комерційного характеру (до 30 слів) —
70,00 грн.;
•	комерційного характеру (понад
60 слів) — за тарифами реклами;
• про загублені документи — 10,00 грн.;
• співчуття — 20,00 грн.;
• привітання (до 30 слів) — 50,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 10% від суми замов
лення.
Ціни подано з урахуванням податку
на додану вартість.
Крайній термін подання оголошен
ня — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів,
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Тел. (0322) 258-21-33,
http: //www.audytoriya.lviv.ua,
e-mail: audytoriya@gmail.com

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
диплом ЛР № 002212, виданий Державним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Годи Андрія Олеговича;
залікову книжку № 1109302, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Мочука Олега Богдановича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Гошко Софії Олегівни;
студентський квиток № 09950880, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кузенкова Назара Михайловича;
студентський квиток № 1407107, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Карапінки Назара Володимировича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Мисишина Олега Романовича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Мисак Марії Дмитрівни;

студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Чех Юлії Андріївни;
студентський квиток № 10559183, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ващені Надії Леонідівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Остапюка Івана Юрійовича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Берлима Тимура Віталійовича;
студентський квиток № 09899600, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Беркутової Катерини Сергіївни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Бродич Лесі Ярославівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Німировського Назара Остаповича.

передплата-2015
Пропонуємо передплатити освітній студентський тижневик „Аудиторія“ на 2015 рік через
відділення „Укрпошти“.

Передплатний індекс

35004

Вартість передплати:

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

6 місяців — 37,98 грн.
12 місяців — 75,96 грн.
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для львів’ян і гостей міста

Релаксуй
у Карпатах!

Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
18 червня — „Ромео і Джульєтта“
(балет). 18.00.
19 червня — „Циганський барон“
(оперета). 18.00.
20 червня — „Створення світу“
(балет). 18.00.
21 червня — „Чарівне кресало“ (опера). 12.00,
Запорожець за Дунаєм“ (опера). 18.00.

Національний академічний
український драматичний
театр ім. М. Заньковецької
18 червня — „Гуцулка Ксеня“. 18.00.
19 червня — „Криза“. 18.00.
20 червня — „Блазні мимоволі“. 18.00.
21 червня — „Знак у вікні“. 18.00.

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

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

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

23 червня — „Дама з камеліями“. 18.00.
24 червня — „Циліндр“. 18.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
20, 24 червня — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.
21 червня — „12 ніч“. 19.00.

Львівський драматичний
театр ім. Лесі Українки
19 червня — „Перетворення“
(прем’єра). 18.00.
20 червня — „Divka“. 18.00.
21 червня — „Загублений хвіст, або
Як Вінні-Пух допоміг Іа-Іа“. 12.00,
„Вівісекція“. 18.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
21 червня — „Чарівне кресало“. 15.00.

Колектив кафедри опору матеріалів
Інституту будівництва та інженерії
довкілля Національного університету „Львівська політехніка“ глибоко
сумує з приводу смерті багаторічного
очільника кафедри опору матеріалів (1971–1993 рр.) доктора технічних
наук, професора
Дмитра Юрійовича Мочернюка
(14.03.1924 р. — 14.06.2015 р.)
та висловлює щирі співчуття рідним
та близьким.

Колектив кафедри хімії і технології
неорганічних речовин ІХХТ Львівської політехніки висловлює глибоке і щире співчуття доценту кафедри
Оксані Григорівні Курилець з приводу
тяжкої втрати — смерті батька

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.

Григорія Григоровича.

Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: info@polynet.lviv.ua

Підтримуємо Вас у годину скорботи,
поділяємо родинне горе, сумуємо разом з Вами.

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. № 152778

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

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

Передплатний
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