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За рік до ювілею…
Без конкуренції
ринкова економіка
неможлива
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Сучасні технології
відкривають
середньовіччя

15

Фронтменка
гурту Say It Loud
Катя Луцева
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NOTA BENE!

день газети

Свято „Аудиторії“ — щирі привітання
й цікаві ідеї
С
вято вдалося! 8 жовтня освітній студентський
тижневик „Аудиторія“ відзначив своє 69-річчя.
Як жартували ми (редакційні) поміж собою — це
репетиція святкування поважного 70-річного ювілею наступного жовтня.

Вітати зі святом нас почали ще в переддень, коли
вирували приготування,
що додавало ще більше
запалу. Запрошуючи гостей — і студентів, і викладачів, читачів, теперішніх
і майбутніх, — наголошували: зі собою мати цікаві
пропозиції щодо розвитку
газети і творчі ідеї.
Задумане збулося!
Впродовж дня в редакції
панувала особлива атмосфера, за яку надзвичайно
вдячні нашим гостям. Ми
отримали позитивний заряд емоцій, цікаві ідеї, почули гарні побажання і навіть досить глибокий аналіз нашої роботи. А гості
натомість, як ми й обіцяли, — смачну каву, солодощі та фото на згадку!
Отож читайте хто і що
нам набажав.
Юлія Богданова, асистент кафедри дизайну архітектурного середовища
ІАРХ:
— У нас на кафедрі
завжди є свіжі числа „Аудиторії“. Читаємо постійно,

SSПерший гість, перша кава

бо завдяки цій газеті дізнаємося, що де відбувається,
хто чим живе. Політехніка
велика, а „Аудиторії“ вдається на своїх сторінках
об’єднувати все це бурхливе життя. Хотілося б, щоб
більше висвітлювали події
з життя ІАРХ.
Володя Цапук, студент-спеціаліст ІАРХ:
SSЗа день до...

насичені інформацією, що
до паперу зникає інтерес.
Тому треба знайти спосіб,
щоб люди полюбили паперове видання. Звичайно,
треба виходити в цифровий простір, але в паперу
є свій шарм, своя культура.
Я дуже люблю читати паперові газети.

SSЯ вам розкажу, якою має
бути газета

— У газеті хотів би бачити більше інформації
про те, що робиться в місті, в країні. Тобто, щоб
тематично „Аудиторія“
виходила за межі університету і концентровано
доносила професійну інформацію, цінну для навчання. Колись були класні
газети-п’ятнадцятихвилинки, які ми перед парами отримували і ще до заняття дізнавалися про все
найцікавіше, що відбувається в місті, і знали, куди
підемо після пар. А друге,
що важливо, — знайти метод зацікавлення читачів.
Зараз усі настільки пере-

Олександр Левченко,
провідний інженер-програміст Центру інформаційного забезпечення,
подарувавши редакції
глобус, наголосив, щоб
„Аудиторія“ виходила на

SSМріємо про всесвітню славу

рівень всесвітньовідомого
видання.
— Сьогодні, незважаючи ні на що, є чимало молодих людей, які пишуть, але
не мають де публікуватися.
На сторінках „Аудиторії“
було б цікаво читати такі
тексти. А оскільки це всеукраїнське видання, до вас
писали б із усієї України!
Якщо оголосити конкурс
невеличких (на 1 сторінку)
оповідань гостросюжетних жанрів (пригоди, подорожі, фантастика), то це
Закінчення на 10 с. m
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ярмарок кар’єри

Роботодавцям потрібні
інженери

У

Львові 10 жовтня відбувся ХХVI Ярмарок кар’єри, співорганізатором
і учасником якого традиційно була Львівська політехніка.
сам виплекав, підштовхуючи його бути
активним, вчитися, розвиватися і боротися за себе.
Доки на одному поверсі Палацу
мистецтв ярмаркували, вчились писати
резюме тощо, на іншому — навчальні
заклади проводили профорієнтаційну
роботу. Асистент кафедри журналістики Наталія Семен, яка репрезентувала
з колегами Львівську політехніку, зауважила:
— Сьогодні нашою цільовою аудиторією є насамперед абітурієнти:
11-класники, молодші школярі, які

| Світлина Ірини Шутки

Цього разу Ярмарок кар’єри — або ж
Фестиваль освітніх послуг для дорослих і ярмарок вакансій — був складовою Міжнародних днів освіти дорослих на Львівщині, що під патронатом
Національної комісії України у справах ЮНЕСКО тривали впродовж минулого тижня. Ще одна особливість
Ярмарку — склад організаторів: крім
Політехніки і Львівського обласного
центру зайнятості, долучились інші
структури, зокрема МОН, міжнародні організації, як Німецьке об’єднання народних університетів (DVV
International).
Ярмарок мав дві
складові, орієнтовані на пошукачів роботи й абітурієнтів.
Понад 50 роботодавців, які взяли участь
у заході, запропонували приблизно
тисячу вакансій —
робітничих і для
фахівців із вищою
освітою. Були, до
прикладу, „Бібльос“,
Львівський бронетанковий завод,
„Галичина-Авто“,
торговельна мережа
„Барвінок“, готель
„Нобіліс“. Начальник відділу працевлаштування та зв’язків з виробництвом Політехніки Олег
Логуш розповів:
— Скажімо, компанія P&G запропонувала екскурсії в Київ на свій
завод, можливості стажування, а надалі й працевлаштування. Багато підприємств зараз почало шукати саме
інженерів — не тільки програмістів,
а й механіків, енергетиків, інших.
Якщо нашу економіку хтось зрушить,
то тільки інженери! Цим ярмарком
ми продовжуємо роботу, яку почали.
Безумовно, треба шукати й нові форми
співпраці, найкращою є безпосередні
контакти роботодавців з кафедрами
та налагодження прямих тісних зв’язків між ними. Це дає найліпший результат: для студентів — стажування,
практика, потім і робота, а працедавець отримує готового фахівця, якого

шукають свій шлях, і всі, хто хоче
вчитися. Розповідаємо про Політехніку, що є одним з провідних вишів
як західної, так і цілої України, знаним і за кордоном. Представляємо
різні кафедри та ННІ. Відвідувачі цікавляться різними напрямами — це
і журналістика, психологія, право,
і комп’ютерні науки. Дуже приємно,
що переважно підходять самі учні:
вже закінчився час, коли батьки нав’язували дітям їх стежину в житті.
Зазначимо, що акція Дні освіти дорослих зародилась 1992 року і проходить у понад півсотні країн. Україна
долучилась у 2000-му. Мета заходу —
сприяти формуванню в суспільстві
розуміння цінності освіти та саморозвитку впродовж життя.
Ірина ШУТКА

3

коротко
Нобелівські лауреати-2015.
У галузі хімії за дослідження
механізмів репарації ДНК
відзначили Томаса Ліндала,
Пола Модрича і Азіза Санджара. З фізики — за відкриття
нейтринних осциляцій, що
показують наявність маси
у нейтрино, — Артура Макдоналда і Такаакі Кадзита.
Лауреатами премії з медицини
стали ірландець Вільям Кемпбелл, японець Сатосі Омура
(за розробку протиінфекційних ліків) і китаянка Юю Ту
(внесок у боротьбу з малярією). Лауреат у галузі економіки — Енгус Дітон (за аналіз
проблем споживання, бідності
і соціального забезпечення).
11 жовтня — день Франкового
університету. На урочистому
засіданні Вченої ради ВНЗ
вручили дипломи заслуженого професора університету, відзначили найкращих
студентів і працівників.
Відбулися й відкриття факультету педагогічної освіти,
конференція до 150-річчя від
дня народження Митрополита
Шептицького, презентація
книжки Любомира Гузара
„Андрей Шептицький, Митрополит Галицький (1901 – 1944).
Провісник екуменізму“.
„Як наблизити податкову
систему України до європейських стандартів“. Таку
назву мала відкрита лекція
заступника міністра фінансів
України Олени Макеєвої, яку
вона прочитала 12 жовтня
студентам Львівської політехніки. Цій зустрічі передувала
публічна дискусія про концепцію податкової реформи.
Підвищили розмір стипендій.
Постановою Кабміну № 797 (від
8 жовтня) встановлено, що
з 1 вересня розмір мінімальної звичайної академічної
стипендії для учнів професійно-технічних навчальних
закладів становить 311 грн, для
студентів вишів I – II рівня
акредитації — 622, III – IV
рівня акредитації — 825 грн.
на місяць. Зросла й соціальна
стипендія.
За інформацією інформагенцій, МОН
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з головної зали

Про завтра треба дбати сьогодні

В

чена рада Національного університету „Львівська політехніка“ на
своєму черговому засіданні 6 жовтня розглянула питання виконання
у 2015 році плану прийому студентів за освітньо-професійними програмами підготовки „молодший спеціаліст“, „бакалавр“, „спеціаліст“
і „магістр“ та готовності матеріально-технічної бази університету до
нового навчального року. З обох питань прийнято відповідні ухвали.

Нагородили номінантів

| Світлини Катерини Гречин

Роботу Вченої ради, як і завжди,
розпочали з приємного. Ректор
професор Юрій Бобало вручив
грамоти компанії „SoftServe“ та
її співробітникам — члену ради
директорів Тарасу Кицмею, віце-президенту ІТ- департаменту
Андріану Павликевичу, директору
відділу ІТ-підтримки Андрію Забабуріну та головному інженеру цього ж відділу Роману Бружинському — „за вагомий творчий внесок
у розвиток навчально-технічної
бази“ університету. Команду „Фотоніка-1“ у складі Юрія Бішка, Ігоря Андруневчина та Ігоря Кусого,
якою керує доцент кафедри фотоніки Василь Татарин, за друге місце
у змаганнях за кубок Львівської політехніки з перегонів автономних
роботів „ROBORACE“ нагородили
дипломом і медаллю.
Цьогоріч премію ім. Ігоря
Костенка, засновану в пам’ять про
Героя України — українського-гео
графа, журналіста, редактора „Вікіпедії“, активіста Євромайдану,
який трагічно загинув 20 лютого
2014 року під час протистояння на
вул. Інститутській у Києві (фундатор премії — доктор Технічного університету Дрездена Гуннар Суханек)

Розпорядженням голови Львівської ОДА „за багаторічну сумлінну
працю, вагомий особистий внесок
у розвиток вітчизняної науки та
з нагоди 60-річчя від дня народження“ завідувача кафедри ЕОМ
професора Анатолія Мельника
нагороджено грамотою ЛОДА та
цінним подарунком (годинником).
Нагороду ювіляру вручив Юрій
Бобало. До слова, почесну грамоту Анатолій Мельник отримав і від
рідної Політехніки.
Групі науково-педагогічних працівників, представлених до вчених
звань, було вручено атестати доцента і професора.

Вступників на перший
курс побільшало
за найкращу магістерську роботу
2014 року присуджено аспірантові
ІТРЕ Андрієві Гривачевському. Сертифікат на отримання премії Андрієві вручив директор ІТРЕ професор
Іван Прудиус.
Влітку цього року в Трускавці відбувся II Всеукраїнський відкритий
фестиваль-конкурс оркестрів інструментальних ансамблів „Яскрава симфонія Прикарпаття-2015“. Камерний
оркестр університету „Поліфонія“
(художній керівник Роман Тесленко,
концертмейстер Лі Янь Лун) став лауреатом I ступеня в номінації „Струнний оркестр“. З цієї нагоди ректор
вручив Романові Тесленку диплом.

Про виконання у 2015 році плану
прийому студентів за ОПП підготовки „молодший спеціаліст“, „бакалавр“, „спеціаліст“ і „магістр“ членам
Вченої ради доповів відповідальний
секретар Приймальної комісії Роман
Шуляр. Як відзначив доповідач, план
державного замовлення щодо прийому вступників на навчання за ОПП
підготовки бакалаврів на 11 серпня
був виконаний у повному обсязі. На
місця, що фінансуються за кошти
державного бюджету, було зараховано 2196 осіб на денну форму навчання
і 63 особи — на заочну. За кошти фізичних і юридичних осіб зараховано
2051 особу, з них — 269 осіб на заочну
форму навчання.
Другу вищу освіту у нас здобувають 1834 особи на основі ОКР „молодший спеціаліст“ і 16 бакалаврів.
За ОПП підготовки бакалаврів, незалежно від форм навчання та джерел
фінансування, сумарно в університет зараховано 5928 осіб. Цьогоріч
суттєво зросла частка вступників на
основі ОКР „молодший спеціаліст“.
Всього на перший курс навчання
за ОПП підготовки спеціаліста і магістра зараховано 4440 осіб. Нині
у Політехніці навчається 15 відсот
ків випускників інших вишів. На
жаль, 25 відсотків випускників бакалаврату не продовжили навчання
в університеті.
За ОПП підготовки молодшого
спеціаліста до університету та його
коледжів зараховано 2148 осіб, тоб-

ч. 29 [2909]
15 — 21 жовтня 2015

то на 7 відсотків більше,
ніж торік. Загалом, цього
року до університету та
коледжів було зараховано
12 510 осіб.
Члени Вченої ради відзначили, що вже тепер слід
готувати свої пропозиції
щодо формування державного замовлення на підготовку фахівців у 2016 році,
зокрема й на основі ОКР
молодшого спеціаліста,
подбати про профорієнтаційну роботу тощо.
Приємний сюрприз для
студентів: відтепер у свої вакації
вони вже більше не переживатимуть
за іспити, бо йтимуть відпочивати
лише після складання сесії.

До опалювального
сезону — готові
Звітуючи про готовність матеріально-технічної бази університету до
нового навчального року, проректор з навчально-виробничої роботи
Володимир Крайовський запевнив
усіх, що інженерні служби університету практично завершили підготовку котельного господарства до
опалювального сезону. Проведено
планово-попереджувальні роботи,
замінено ряд ділянок тепломереж,
встановлено ще одне ІТП (навчаль-

ний корпус №15), незабаром розпочнеться облаштування нової котельні
і паливної в навчальному корпусі
№32 і 23 (вул. Горбачевського і Колесси). Виконано значні обсяги робіт
з ремонту аудиторно-лабораторного
фонду, санвузлів, місць загального
користування. Продовжуються ремонтно-відновлювальні роботи в деяких навчальних корпусах, у студентському містечку, на базах відпочинку.
В університеті є ряд проблемних
будівель, які потребують повного
капітального ремонту, і великих
капіталовкладень, тому, формуючи
план робіт на наступний рік, слід це
врахувати. Потребують серйозного
реформування ПКО „Політехніка“
і Технопарк. Необхідно в найкоротші терміни створити електронну
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базу даних щодо обліку аудиторного, лабораторного фондів, обладнання, житлового і не
житлового фондів та об’єктів
соціального призначення університету, подбати про культуру споживання енергоносіїв,
суттєво зменшивши їхні витрати. Особливу надію в університеті покладають на реалізацію
проекту з теплотехнічної санації навчальних корпусів та гуртожитків завдяки впровадженню комплексу енергоощадних
заходів. Загалом, відзначив
доповідач, матеріально-технічна база університету до нового
навчального року готова.

Різне
На засіданні Вченої ради йшлося
також про зарахування до докторантури, затвердження і уточнення тем докторських дисертацій, про
результати атестації докторантів за
2015 рік, опублікування монографій
і створення комісії Вченої ради з перевірки ІБІД. Також члени Вченої
ради затвердили список найкращих
студентів, які отримуватимуть стипендії Юрія Рудавського, Вченої
ради університету та видатних вчених і вчених рад інститутів.
Катерина ГРЕЧИН

тренінг

Як реалізувати ідею через краудфандинг
В
ідомий німецький економіст, податковий консультант і експерт із
краудфандингу Райнер Шенк проводить студентам Політехніки
тренінги „Краудфандинг — нові та альтернативні способи фінансування бізнесу в цифровій економіці“.

Термін „краудфандинг“ — доволі
молодий. По-іншому можна сказати — спільнокошт. Це співпраця
людей, які добровільно виділяють
гроші або інші ресурси на підтримку певних проектів. Підприємець,
який прагне використовувати краудфандинг (наприклад, для стартового капіталу), зазвичай використовує
інтернет-спільноти, щоб випросити
невеликі суми грошей від осіб, які
здебільшого не є професійними фінансистами.
Вперше з таким поняттям зіткнулися у США 1885 року, коли краї

на отримала від французів Статую
Свободи. На її монтування потрібні
були додаткові кошти. Тоді власник
одного з видань звернувся до американців з проханням пожертвувати
гроші на фундамент.
Оскільки на сьогодні краудфандинг досить поширений, то німецький фахівець розповідає студентам,
як його організувати на професійному рівні, як домогтися максимальної результативності. У перші
два дні зустрічей Райнер Шенк презентував феномен краудфандингу
та розповів про особливості його

розвитку в США і Західній Європі, ознайомив студентів із типами
краудфандингу, а також прочитав
лекцію „Особливості практичних
аспектів краудфандингу на прикладі платформ Німеччини та Австрії“.
Наступні зустрічі з фахівцем відбудуться 26–27 жовтня. На них студенти виконуватимуть кейс-завдання з краудфандингу та слухатимуть
лекцію „Перспективи розвитку
потенціалу цифрового бізнес-фінансування у розвинених країнах
та країнах, що розвиваються. Можливості та загрози краудфандингу“.
Організувала захід кафедра адміністративного та фінансового менеджменту.
Ірина МАРТИН
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актуально

За якісний ринок відповідає кожен
„Ч
и не парадоксально, що на українському ринку маємо яблука
з Польщі, а цибулю, картоплю та іншу продукцію з …Єгипту —
країни, яка розташована в пустелі, але де завдяки наполегливій
праці збирають урожай 4 рази на рік. Нині в Україні розвиваються
галузі, що дають швидкий прибуток (торговельна, розважальна),
а от інтересу до тих, які мають у собі прихований потенціал, —
нема,“ — каже Наталія Михальчишин, доцент кафедри теоретичної
та прикладної економіки Львівської політехніки. Говоримо про те,
якою має бути конкурентна політика України і роль держави, бізнесу та споживачів у її формуванні.

У нас — квазіринок
— Наша країна — на непростому шляху
до ринку. Що таке конкуренція в умовах
ринкової економіки та в контексті адміністративно-командної економіки?
— Побутує думка, що в умовах адміністративно-командної економіки конкурентної політики немає,
адже відсутня приватна власність,
жива конкуренція. Але у радянські
часи конкуренція існувала — більше між монополіями; було створено
Антимонопольний комітет (АМК),
який, щоправда, був інструментом
у політиці адміністративного диктату і був наділений далеко не тими
функціями, що зараз (забезпечувати
порядок на ринках). Якщо в адміністративно-командній економіці багато аспектів визначаються згори,
то ринок, до якого прагне Україна,
є живим утворенням, без стабільної
структури: підприємства постійно
входять на ринок, трансформуються, виходять із ринку; а конкуренція
учасників ринку є засобом отримання справедливого прибутку, гарантією однакового доступу до ресурсів,
сировини. Будувати ринкову економіку без конкуренції, конкурентних
відносин між підприємствами неможливо, а від їх поведінки залежить
якість цього ринку, національної
економіки.
— Яке значення має конкурентна політика держави на етапі системного економічного реформування, як в Україні?
— Законодавча база в Україні, що
визначає правила боротьби між
суб’єктами на ринку (тобто підприємствами), як зауважують науковці,
є досить якісною і наповненою (ЗУ
„Про захист економічної конкуренції“, „Про захист від недобросовісної конкуренції“, ін). Інша
річ — недостатньо розроблена методологія дослідження ринків, по-

двійна звітність підприємств, що
не відображає реальної ситуації та
унеможливлює прийняття ефективних рішень, виявлення порушників
на ринку. Є державницький апарат,
покликаний регулювати відносини на ринку. Водночас управління
у сфері економічної конкуренції —
це не тільки АМК, а й інші державні,
а також приватні структури, банки
тощо, тобто будь-які органи, що мають вплив на ринок (як-от профільні міністерства), та підприємства як
його учасники. Держава через відповідні органи може різними способами впливати на ринки — і ті, де
конкуренція є, і ті, де її немає (ринки природних монополій, як житлово-комунальне господарство, та
державні монополії, до прикладу,
ринок надання адміністративних
послуг). Причому втручатись потрібно, коли є і фактичні, і ймовірні
прояви перешкод у розвитку конкуренції, недопущення її появи або ж
обмеження чи усунення конкуренції
з ринків.
У нас наразі — квазіринок: це не
ринок у правдивому розумінні, лише
його становлення. Основна загроза
конкуренції в Україні нині — від
підприємств, які належать до олігопольних утворень: якщо великі
підприємства мають відношення до
адміністративних важелів впливу
на ринок, забезпечити конкуренцію складно. Є різні приклади неефективної конкурентної політики.
Скажімо, підвищення вартості перевезення пасажирів у громадському
транспорті без попереднього аналізу доходів перевізників. Або ж —
підвищення тарифів на комунальні
послуги без аналізу реального рівня
витрат комунальних підприємств.
Багато ринків мають суттєве соціальне значення, і підходи до їх
регулювання дещо відрізняються.
Так, надання житлово-комунальних

послуг за існуючих технологічних
можливостей і стану мереж здійснюють єдині підприємства — природні
монополії, які ліквідувати неможливо. З огляду на те, що тарифи на ці
послуги встановлюються на основі
поданої самими підприємствами
структури витрат, то завдання держави — провести аудит цих суб’єктів, з’ясувати, наскільки обґрунтовані їх витрати. У нас же виходить,
що держава нав’язує високі тарифи
населенню, при цьому не зробивши
жодних кроків для примусу суб’єктів
природних монополій оптимізувати власну організаційну структуру,
структуру витрат, розробити схеми
залучення інвестицій тощо.
— У країнах ЄС поряд з державними
є приватні структури, які надають
ті ж житлово-комунальні послуги,
якісно, часом і дешевше. Чи можлива
поява таких альтернатив у нас?
— Щодо постачання електро- чи
теплоенергії, то тут зміни можливі
передовсім із запровадженням нових технологій, завершенням життєвого циклу природної монополії.
Так, нині активно застосовуються
альтернативні системи теплозабезпечення (котли з твердим паливом,
сонячні батареї), але це не є масово.
Тому природні монополії існуватимуть, але їх діяльність має бути (як це
є у розвинених країнах) під постійним моніторингом, і відтак — об’єктом ефективного регулюванням.
А от, скажімо, на ринку вивезення
сміття в Україні вже є значна конкуренція. Щодо сфери утримання будинків, яка раніше була монополізована, то нині законодавчо визначено,
що всі будинки до 1 липня 2016 року
мають визначитись з формою обслу-
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говування будинку, наприклад, через
створення ОСББ із залученням так
званого управляючого чи без нього.

У центрі — споживач
— Виглядає, що основною проблемою
в забезпеченні чесного конкурентного
середовища є — брак волі: і з боку держави, і з боку підприємств…
— Однозначно. Проблема в тому, що
управлінська система держави не модернізувалась: старі підходи застосовують і далі. Щодо підприємств,
багато з них, бачачи порушення на
ринку, жодним чином не реагують.
Водночас сам бізнес, на жаль, не має
розуміння: вважає, що можна принижувати конкурента, шкодити його
діловій репутації, вводити в оману
споживача. Від того, наскільки підприємство вникне у потреби споживача, настільки він „принесе“ йому
свої гроші. Якщо є орієнтація на запити споживача, якщо є воля керівництва, то навіть за браку коштів зі
збиткової структури можна зробити
успішну. Добра ілюстрація — Парк
культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького. Зміни в Україні слід починати з найнижчої ланки — впорядкування діяльності підприємств.
У ринкових умовах підприємства
досягають високих прибутків саме
завдяки своїм конкурентним перевагам, споживач тоді — задоволений,
а економіка — розвивається.

— Яким взагалі є місце споживача
в умовах конкуренції на ринку?
— У країнах з розвиненою ринковою
економікою особа та її інтерес —
в центрі (навіть, якщо вона не придбала певної послуги чи товару). Про
Україну цього сказати, на жаль, не
можемо: ми, споживачі, часто відчуваємо, що бізнес розцінює нас як того,
хто має віддати певну суму доходу,
а коли цього нема — є обурення, незадоволення. Тобто у нас викривлена
конкурентна боротьба — за дохід споживача, а не за право задовольнити
його потреби. Часто нам продають
непотрібне, просимо одне — отримуємо інше, до нас не доводять повну
інформацію про товар чи послугу. Наприклад, мобільні оператори подають
у рекламі величезний „0 грн/хв в мережі“, а внизу найдрібнішим шрифтом
дійсну вартість цієї послуги.
Водночас самі споживачі мають
бути активні: говорити про порушення своїх прав. Врешті, конкурентну
політику держави реалізовують саме
люди. Навіть якщо немає довіри до
АМК, судових органів, не маємо нехтувати своїми правами. Чим більше
звернень у АМК, Держінспекцію
з питань захисту прав споживачів,
чим гучніший громадський розголос, тим реальніше змусити державні
органи відповідно реагувати, змінювати щось. Однак це можливо лише
за умови існування громадянського
суспільства.
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До лідерства —
через пріоритети
— До глобального контексту: як країні стати конкурентоспроможною? Як
це вдається найкращим економікам
світу (як ЄС, США, Японія і т.д.)?
— Глобалізація — відкритість економіки, світова конкуренція і т.д. — це
виклик для держави. І конкурентна
політика до цього має безпосередній стосунок. Передовсім держава
повинна визначити пріоритети, свої
конкурентні переваги на світовому
ринку — і розвивати їх. Нам не треба
змагатися у сферах, де вже є потужні
світові гіганти (як-от автомобілебудування). Історично Україна була торговою, агропромисловою державою, зі
значними ресурсами. Чому нині не можемо забезпечувати Європу овочами,
фруктами, зерном, тобто бути годувальницею Європи? Наші перспективи — в розвитку тваринництва, птахівництва, перероблювальної галузі,
збиральництва. Якщо Україна хоче завоювати своє місце в світовій економіці, має розвивати свій внутрішній потенціал, бути готовою понести втрати
задля майбутніх прибутків, вкладати
кошти на перспективу, орієнтуватись
передовсім на споживача, а тоді вже —
на прибуток. Так формується громадянське суспільство й нація, соціально
відповідальна економіка і держава.
Спілкувалась Ірина ШУТКА

конференція

Форум з історії науки і техніки — вперше у Львові

У

перше західний регіон приймав найбільший в Україні науковий
форум з питань науково-технічного розвитку: у Львівській політехніці відбулась 14-та Всеукраїнська наукова конференція „Актуальні питання історії науки і техніки“.

Закономірно, урочисте відкриття заходу провели у найстарішому технічному виші України та Східної Європи, зокрема в актовій залі головного
корпусу Політехніки, стіни якої прикрашені полотнами галереї Матейка,
що відображають технічний прогрес
людства. Вітаючи учасників конференції з усієї країни, проректор Юрій
Рашкевич зазначив, що результати їхньої роботи та рекомендації важливі
для формування професійно орієнтованих дисциплін у технічних вишах.
Участь у конференції взяли здебільшого доктори й кандидати наук
технічних напрямів, також гуманіта-

рії, які досліджують історію науки та
винаходів, розвиток наукових шкіл,
освітніх закладів й НДІ, а також проблеми викладання цієї історії. Працювали у кількох секціях. Львів в основному репрезентували доповідачі
з місцевих центрів профтехосвіти,
а також з Політехніки, Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра
Сагайдачного, управління охорони
історичного середовища ЛМР.
— Засновником конференції
є Центр пам’яткознавства НАН
України і УТОПІК та Асоціація працівників музеїв технічного профілю,
яку очолює Леонід Гріффен, що та-

кож є редактором фахового видання
„Питання історії науки і техніки“.
Організатори давно хотіли провести захід у Львові, — розповів член
оргкомітету конференції, член ЛОО
УТОПІК Руслан Серцелевич, який
підтримав ініціативу завідувача відділу Центру пам’яткознавства Володимира Константинова провести форум у столиці Галичини. — Організаційні обов’язки взяли на себе Музей
історії Львівської політехніки і Музей історії освітньої та друкарської
діяльності Ставропігійського вищого
профучилища Львова. Важливо, що
ця конференція вперше відбулась
у Західній Україні. Раніше її зазвичай
проводили у великих індустріальних
центрах, зокрема в Києві, Дніпропетровську, Харкові.
Ірина ШУТКА
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кандидат у депутати

Якщо ти поліпшив життя хоч одній
людині — це добре, а багатьом — це щастя

Н

апередодні виборів
до місцевих рад
розмовляємо з кандидатом у депутати
Львівської обласної
ради — проректором
Львівської політехніки Володимиром
Крайовським.

— Володимире Ярославовичу! Чому
Ви вирішили балотуватися до обласної ради?
— Дуже хочеться встигнути зробити
щось доброго людям. На всіх посадах,
які обіймав, старався не плисти за течією, а генерувати ідеї і втілювати їх
у життя. І бачив результат. Якщо ти
поліпшив життя хоч одній людині —
це вже добре, а багатьом — це щастя.
Депутат обласної ради має можливості допомогти дуже багатьом людям,
особливо зараз, коли повноваження
представницьких органів влади суттєво розширені. Адже вже є певний
досвід, знання. Хоч я переконаний, що
серйозні зміни в суспільстві настануть
зі зміною поколінь. Сьогоднішній студент, а навіть сьогоднішній учень, коли
прийде до управлінських справ, — змінить життя! Вони інші. Кращі!
— Чому саме від Народного руху України?
— Бо це, на мою думку, найморальніша
партія України, партія з історією, випробувана часом, яка була генератором
виборювання Незалежності України,

партія без олігархів і бізнесу. І якби ідеї Руху, В’ячеслава Чорновола, були
реалізовані в 90-х — життя сьогодні було б точно краще! Але, на жаль,
все потрібно починати
спочатку. Порадившись
з мудрою людиною, яким
є наш ректор Юрій Бобало,
пропозицію від НРУ прийняв без вагань. Переконаний, Рух відродить свою
славу добрими справами
— Якщо НРУ і Ви подолаєте 5 рубіж
і станете депутатом обласної ради,
що робитимете?
— Працював би в освітянській комісії. Тут ціла ланка складових: дошкільний заклад — школа — виш (зазвичай) — роботодавець. А тут є ряд
проблем. У школах — недостатня матеріально-технічна база і відсутність
якісно мотивованого вчителя. Те ж
саме можна сказати і про більшість
університетів. Про яку якість освіти
тут можна говорити? Зрештою, не всі
випускники шкіл вступають у виш,
тому повинна ефективно працювати
середньо-професійна освіта (ПТУ),
де б готували малярів, штукатурів,
зварювальників, монтажників і т.д.
Створення робочих місць у регіоні,
будівництво і ремонт доріг, спортивних майданчиків, надання медичних
послуг тощо — всі ці питання у компетенції освітянської комісії облас-

ної ради. Впевнений, що тут я міг би
добре послугувати громаді області,
місту, студентам, молоді, оскільки
добре знаю цю проблематику.
— А з чого Ви почали б депутатську
діяльність?
— Насамперед треба провести глибокий аналіз стану справ освіти в області (дошкільна, середня школа), на
підставі чого швидко і якісно напрацювати алгоритм поліпшення ситуації і відповідно втілити заплановане
у життя через обласний бюджет, залучення інвестицій, грантів та інших позабюджетних коштів.
— А проблеми міста і Політехніки?
— Обласний депутат може і повинен
брати участь у сесіях міської ради
і впливати на її рішення. А оскільки я балотуюся від міського округу,
то, безперечно, спільно з міськими
депутатами перейматимусь і цими
проблемами, і особливо територією,
де знаходиться Студентське містечко (там і я мешкаю). А сама Політехніка — це місто в місті: 110 будівель
і споруд, десятки тисяч студентів
і працівників. Наш університет повинен мати своїх представників як
в обласній, так і в міській радах.
Якщо буде воля людей і вони
оберуть мене депутатом обласної
ради — не пошкодують! Працюватиму для них.
Розмовляв Ігор ПЕТРЕНКО

Володимир Крайовський, кандидат технічних наук
Народився 2 грудня 1961 р. у с. Деревляни
Кам’янко-Бузького району на Львівщині.
1977–1980 рр. — навчання у Львівському
технікумі промислової автоматики за спеціальністю електронно-обчислювальні машини.
1983–1889 рр. — навчання у Львівському політехнічному інституті на факультеті
автоматики за спеціальністю електронні
обчислювальні машини, де набув кваліфікацію інженер-системотехнік.
1994–1997 рр. — навчання в аспірантурі з відривом від виробництва при кафедрі автоматизованих систем управління
Львівського політехнічного університету.
1980 р. — монтажник радіоапаратури
на заводі „Електронмаш“, м. Чернівці;

1981 р. — регулювальник радіоапаратури на вінницькому заводі „Термінал“;
1981–1983 рр. — служба у лавах Радянської армії, старшина запасу;
1989–1991 рр. — інженер НДЛ-62 Львівського політехнічного інституту;
1991–1994 рр. — голова профкому студентів і аспірантів Львівського політехнічного інституту;
1997–1999 рр. — асистент кафедри
електронно-обчислювальних машин
Державного університету „Львівська політехніка“;
1999–2007 рр. — директор студмістечка Національного університету „Львівська
політехніка“;

2007–2008 рр. — проректор з навчально-виробничої роботи Національного університету „Львівська політехніка“;
2008–2009 рр. — заступник голови
Львівської обласної державної адміністрації;
З лютого 2009 року й досі — проректор з навчально-виробничої роботи Національного університету „Львівська політехніка“.
Автор 60-ти наукових праць, з яких
1 монографія, 40 статей у наукових фахових виданнях, учасник міжнародних
та вітчизняних наукових конференцій,
науковий керівник держбюджетної теми,
працює над докторською дисертацією.
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рідні терени

Тут зустрілися минуле і майбутнє

В

селі Пискоровичі Лежайського повіту (Республіка
Польща) 3 жовтня відбулося урочисте освячення
греко-католицької каплиці
Івана Богослова.

| Світлина Катерини Гречин

Велична каплиця постала на
церковному подвір’ї поблизу
руїн колишньої греко-католицької церкви Івана Богослова, збудованої у XVIII столітті. Церква щасливо вистояла дві світові
війни та була вщент зруйнована після депортації українців
у 50-х роках минулого століття.
Каплицю збудували з ініціативи
і за пожертви уродженця Лежайська, нині мешканця Детройта
(США) Романа Базилевича як символ християнства і пам’яті про невинні жертви українців у ніч із 17 на
18 квітня 1945 року. Тоді мешканців
села зібрали на збори з приводу депортації на територію Радянської
України. Однак вночі відділи польської Національної військової організації, яку очолював Юзеф Задзерський (псевдо „Волиняк“), оточили
школу і її територію, й безжально
розстріляли беззахисних людей.
Крім цього, в селі вишукували хати,
де жили національно свідомі українці, і також їх знищили. Цієї трагічної ночі вбито (за польськими даними) понад 300 українців не тільки
з Пискорович, а й навколишніх сіл.
Осінній суботній день був на диво
по-літньому теплий, тому коло ка-

плиці зібралося чимало мешканців
села, представників українських
громад з Перемишля та Ярослава,
велика делегація зі Львова та Івано-Франківщини, у складі якої були
члени суспільно-культурних товариств „Надсяння“, „Любачівщини“,
представники громадськості міста
Лева і Львівщини, перші особи польської повітової влади, керівництво
ґміни з Лежайська, сільський солтис.
Хлібом-сіллю зустріли митрополита Івана Мартиняка племінник
фундатора каплички Івана Богослова, мешканець Стальової Волі
Анджей Зуб з дружиною Доротою,
який за дорученням Романа Базилевича керував побудовою каплиці
(спочатку нею опікувався мешканець Лежайська світлої пам’яті Ян

Козяж, згодом — Іван Когут).
Голова товариства „Надсяння“
Володимир Середа передав для
каплиці два образи, різьблений
дерев’яний хрест та чашу для
причастя.
Чин освячення каплиці та
Архієрейську літургію відслужили митрополит ПеремиськоВаршавської архієпархії УГКЦ
Іван Мартиняк, перемиський
єпископ УГКЦ Євген Попович
та ще 11 греко-католицьких та
римо-католицьких священиків.
Хор товариства „Надсяння“ органічно доповнив освячення каплиці і літургію.
Цього ж дня львів’яни побували на місцевому українському
цвинтарі, де в трьох братських могилах спочивають жертви невинно
вбитих українців. Вони панахидою,
яку відправив український священик
Тарас Чорний, і молитвою вшанували їхню пам’ять, поклали вінок на
одну із могил.
— Освячення каплички у Пискоровичах — це приклад, гідний наслідування, який буде працювати
довгі роки, бо каплиця стримуватиме людей від якихось злих помислів, — відзначив Володимир
Середа. — Чудесна, сяюча каплиця у центрі села, поруч із школою,
де відбувалися ці трагічні події…
Тут зустрілися минуле і майбутнє. Минуле — руїни старої церкви, трагедія нашого народу. Ми
все пам’ятаємо, але жити минулим
нині не можна. Українці
мають дивитися в майбутнє з перспективою,
шукати з поляками те, що
нас єднає. Впевнений, що
Пискоровичі і їхня округа стануть фундаментом,
на якому будуватимемо
новий світ. Сьогоднішні
урочистості свідчать, що
всі представники повітової, ґмінної і сільської
влади своїми серцями
були з нами. Гарно зустріли нас святковим обідом.
Це означає, що ми на правильному шляху, а вони —
наші найперші союзники.
Катерина ГРЕЧИН
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Свято „Аудиторії“ — щирі привітання
й цікаві ідеї
m Закінчення. Початок на 2 с.

було б цікаво не лише для
авторів, а й для читачів!
Олександр Калініченко,
доцент ІГСН:

каве для студентів, наприклад, конкурс на найкраще прибрану кімнату
в гуртожитку; заохотили
подарунками, підготували про це статтю, щоб
студенти могли приїжджати додому і хвалитися батькам, що про них
написали в газеті. Те,
що пишете про викладачів, — добре, але цікавіше
читати про студентів.
Олена Познякова, асистент кафедри фінансів
ІНЕМ:

Галина Захарчин, завідувач кафедри менеджменту персоналу та адміністрування ІНЕМ, Надія
Любомудрова, Роксолана Винничук, старші викладачі:
— Наша кафедра щиро
вітає тижневик „Аудиторія“ з днем народження!
Бажаємо натхнення, творчої наснаги, високої продуктивності, свіжих ідей
та несподіваних рішень!

SSБільше емоцій, більше
емоцій!

— Так тримати! Колектив молодіжний, креативний, розвивається. Добре
відчуваєте ритм життя.
Більше рекламуйте себе,
додавайте більше емоцій,
бо інформація — це добре,
але життя потребує емоцій.
Олександр Мельник, четвертокурсник ІХХТ:
— Ви більше пишете
про викладачів, про науку. А було б добре, щоб
організовували щось ці-

SSСтуденти вимагають:
пишіть про нас!

ватися про такі можливості, про те, що відбувається в освіті і до чого маємо
прагнути.

SSДосвід, реформи, кава,
цукерки…

— Газета мені подобається. Хочеться, щоб було
більше інтерв’ю зі студентами, молодими науковцями; матеріалів про
перспективи, досвід інших
країн у реформах освіти.
Багато науковців мають
такі приклади, бо спілкуються з представниками
різних європейських країн. Кожна країна по-своєму проходила цей шлях
і має свій цікавий досвід.
Наприклад, є цікаві програми ЄС щодо економічних перспектив, наукових
розробок, реформ освіти
і науки. Хотілося б дізна-

SSУ „родинному“ колі

Завжди актуальні,

все робите вчасно,
І рубрика кожна розкрита

так класно!
Де тільки подія, анонс

а чи свято,
Вас тут же помічено

з фотоапаратом.
Проблему поставити,

і всіх опитати,
Щоб нашу думку докладно

вивчати.
Ваш календар зафіксує

по днині
Все, що відбулось колись

аж до нині.
Кава й газета, як первинна

потреба,
Тут кожен знайде щось

цікаве для себе!..
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SSЩе трохи гостей (Андрій Дуда, Владислав Черпак)

Андрій Дуда, волонтер
громадської ініціативи
„Львівський лицар“ побажав збільшення читачів
і накладу газети. Третьокурсники ІІМТ — більше
життєвих історій. А професор кафедри електронних приладів ІТРЕ Владислав Черпак — більше
зацікавлювати молодь
і розширювати коло читачів.
Люба Дяченко та Маріанна Бокложук, студентки
другого курсу ІГДГ:
— Ми входимо в
„Спільноту Святого Егідія“, яка у Львові годує
бідних. Тож, відповідно, хотіли б, щоб у газеті
були статті на теми благодійництва, які б популяризували добрі справи.
Процвітання вам, щоб ви
мали багато читачів і га-

зета ставала щораз цікавіша.
Руслан Серцелевич, колишній студент та працівник ІАРХ, правник:
— Вітаю творців „Аудиторії“ — однієї із найкращих газет навчальних

SS— Де тут наливають… каву?

закладів західного регіону.
Найкраща вона у багатьох
сенсах: поліграфія, зміст,
концепція, статті, структура. Її завжди приємно читати. Коли був студентом
і працівником Львівської
політехніки, завжди очікував на чергове число. Бажаю успіхів у розвитку, щоб
була можливість розвивати цю корисну і потрібну
справу. Навіть складно додати щось більше. Звичайно, меж досконалості нема.
Завершився святковий
день космічно. Голова
Львівського астрономічного товариства доцент

кафедри вищої геодезії
та астрономії Любов Янків-Вітковська спільно із
професором кафедри вищої геодезії і астрономії
ІГДГ професором Степаном Савчуком вручили подяку від колективу
астрономічної обсерваторії Львівської політехніки
і Львівського астрономічного товариства „за популяризацію астрономії та
всебічне висвітлення космічних новин“ і подарувала особливу „марсіанську
воду“ для натхнення.
Записала побажання та ідеї
Наталія ПАВЛИШИН

SS„Меж досконалості нема“

SS„Побажайте нам чогось доброго“

SSКосмічна подяка і „Марсіанська вода“ — все для натхнення
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пам’яті великого митрополита

Причастімося величного
духу і мудрого слова!
Не любіть словом,
а ділом і правдою
Кожної днини пересуваються перед
нашими очима такі терпіння людей,
що видається неможливим, аби людське серце не відчувало їх дуже глибоко. Пересуваються перед очима людей
потрясаючі і зворушуючи терпіння,
на які або ніякої заради нема, або вона
перевищає намного всю нашу спроможність. Тоді видається безхосенним
про ті терпіння говорити, а говоріння
видається в порівнянні з ділами чи-

мось таким марним, що той, який говорить про це, мусить просто до себе
примінювати слово святого Йоанна:
„Хто мав би достатки сього світу і бачив свого брата, що в потребі, а замкнув би своє серце перед ним, як перебуває в нім любов Божа? Дітоньки,
не любіть словом, ані язиком, а ділом
і правдою“. Майже стид говорити про
милосердя, коли так часто, так безнастанно не можна до слів додавати діл
милосердя. А однак говорити треба;
до того змушує і наука Христа, і уряд
проповідника, і потреба людей, і таке

виняткове в наших часах загальне
і безмірне терпіння людства, а передусім убогих і недужих.
В часах, коли діло милосердя і милостині стається чимраз трудніше,
тим усильніше мусить християнин
плекати розположення серця до милосердя та милостині, себто співчуття, бажання, волі. Нехай зовнішня
милостиня буде мала, коли не може
здобутися на більшу, але нехай буде
бодай символом того, що людина
рада би дати, що душа бажає, чого
хотів би чоловік. Може милосердний
Бог прийме і таку, хоч незначну, лепту для того внутрішнього християнського розположення душі.
(Із пастирського послання Митрополита
Андрея до духовенства і вірних
„Про милосердя“, 1942 р., Львів)

Андрей Шептицький — захисник лісів

У

| Світлини Ірини Мартин

Лісотехнічному університеті відбулися наукові читання
„Екологічне подвижництво Митрополита Андрея Шептицького у справі захисту та збереження лісів“. Доповідь на
цю тему виголосив професор Мирон Горошко. Студенти
університету — Тетяна Стойко з Інституту деревооброблювальних технологій і дизайну та Матвій Фенюх з Інституту
лісового і садово-паркового господарства у своїх виступах
говорили про діяльність Митрополита і ті місця, які з’явилися
у Львові за його сприяння. Гостями заходу були мер Львова
Андрій Садовий, який вручив ректорові університету проф.
Ю.Туниці пам’ятну монету „Андрей Шептицький“, та головний лісничий Обласного управління лісового і мисливського господарства Ярослав Целень. А розпочалися читання
з молитви Владики Андрея про Божу мудрість, яку зачитав
студентський капелан о. Богдан Кулик.

Цей захід відкрив присутнім Андрея
Шептицького як дбайливого господаря і захисника лісів. Про це свідчать факти його біографічної діяльності. Свого часу Митрополит дав
розпорядження утворити на землях

Львівської митрополії заповідник
кедрових лісів на горі Яйко, коло
Осмолоди, а також заповідник степової рослинності біля Чортової
Гори на Рогатинщині. Це були одні
з перших природних заповідників
у Західній Україні.
У Перегінському (Дрогобиччина), де Митрополит уклав багаторічний договір із нафтовим об’єднанням „Галіція“, було багато лісу.
Право на його вирубку Шептицький
передав фірмі „Глесінгер“, але за
двох умов: дотримуватися належних
умов праці робітників і забезпечити дровами всі церковні установи
в окрузі. Шептицький був перший,
хто утворив у своїх лісових угіддях
екологічний осередок „Охорона природи“. Майже 30 тис. гектарів було
поділено на три господарські округи,
якими управляли інженери-лісни-

чі. Митрополит часто
брав участь на нарадах
провідних фахівців
за участю лісничих та
урядників фірми „Глесінгер“. Усі знали, що
улюбленим його відпочинковим заняттям
були об’їзди на кінній
бричці лісових територій, тож він завжди
був у курсі справ. Допомагав йому у цьому
брат Казимир — голова
Галицького лісничого
товариства і співавтор
австрійського закону про ліси.
Лісові угіддя Шептицького славилися високим рівнем організації
полювань, на які охоче приїздила
європейська знать, зокрема дипломати. За згодою Митрополита деякі
ліси здавали у довготермінову оренду. Шептицький на своїх землях,
зокрема й лісових угіддях, проклав
106 кілометрів вузькоколійки, яка
полегшувала пересування.
— Ми занадто малі, щоб зрозуміти велич цього титана, — висловився
мер А. Садовий під час обговорення
доповіді професора Горошка.
Ця фраза спонукає нас більше дізнаватися про діяльність Митрополита Андрея і вчитися з його життя,
яким багатогранним повинен бути
християнин сьогодні.
Ірина МАРТИН
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не просто спогад

Галина Дичковська

Не здійснений і вже
нездійсненний діалог на фоні
„самашедших записок“
Моєму названому братові Ростиславу
(20.09.1957 — 3.05.2011)

Передісторія. Названі ґешвістер
Ми не родичі. Взагалі аніскілечки. Хоч
до біса багацько людей щиро вважає, що
я — твоя сестра, а ти — мій брат. Ми так
часто це говорили всім і по-різному, що
вже й самі в це повірили. А все просто.
Мій батько Орест (бандерівець), твій
Богдан (мельниківець) сиділи в одному таборі. Є на карті республіки Комі
в Росії таке маленьке містечко — Абезь,
точнісінько на Полярному колі. Там
у далеких 50-х Богдан врятував життя
Оресту. А потім Орест врятував життя
Богданові. Так вони стали братами. Побратимами. А нам з тобою ще до народження судилося бути братом і сестрою.
Ми сидимо на балконі київської багатоповерхівки.
— Я ось читала „Записки самашедшого“ Ліни Костенко. Знаєш, я подумала, що ти міг би так казати.

— Як?
— Як герой книжки.
— Аааа… Знаєш, мала, я книжок
уже не читаю. Взагалі. В цьому світі на
загал нема вже нічого цікавого. Хіба на
тому, — ти усміхаєшся, а мені від тої
посмішки чомусь зовсім не смішно.
Мовчу. Мені нема ЩО тобі заперечити. Більше того. Знаю, що ти маєш рацію
в тому, що сказав, і навіть в тому, що не
сказав. Однак не хочу з тобою погоджуватись. Просто не хочу. Ти теж це знаєш,
і всі мої не висловлені заперечення нівелюєш легким помахом руки:
— Ет, мала…
Боже мій, хто ж на цьому світі ще
може сказати мені „мала“? Уже ніхто.
Але тоді я цього не оцінила, тільки
розсердилася на твою старшобратську
зверхність.

Історія 1
„Але вона ж не своя. Ми ж її передоручили будувати чужим.
От вони й будують чужу, не нашу, антиукраїнську Україну“.
(Л. Костенко, Записки українського самашедшого, с. 14).
Про політику ми з тобою не говоримо.
Нема що говорити. Ми з тобою зайві
в цьому суспільстві, як були зайві наші
батьки.
Колись, як ще бігали дітлахами, твій
вчитель математики гордо казав про
тебе: „У этого мальчика голова нобелевского лауреата!“ І при цьому якось
так сумно хитав головою, як ворожка
на базарі: „Йой, дитино, не буде тобі
щістє ніколи“.
Ми, малі, ніяк не могли втямити,
чому той нобелівський лауреат має бути
такий сумний? Втямили на четвертому
курсі університету, коли випуцуваний
дядечко викликав тебе в кабінет і таємничо повідомив, що ти можеш зробити
надзвичайну кар’єру, от тільки…
„Тільки“ було зовсім невеличке —
написати статтю в газету про те, як ти,
юний комсомолець, засуджуєш свого
батька, недолугого буржуазного націоналіста. Або навіть без статті, просто
регулярно повідомляти отому дядечкові що говорить N. і які зв’язки в M.

Ти тихенько зсуваєшся з крісла
і дурнувато щось варнякаєш, що не
можеш нічого писати, бо в тебе нема
літературного таланту, а N. і M. —
щирі радянські громадяни і говорять
про успіхи партії в посівній кампанії, і,
звичайно, про останній з’їзд КПСС.
Дядечко теж усміхається, як ворожка на базарі, а ти, розуміючи, що твій
максимум — рядовий інженер рядового
цеху, зітхаєш з полегшенням, що збувся тої чумної кар’єри, слава Богу, хоч
зараз, а про все решта слід забути.
Дядечко давно у Верховній Раді, а ти
ставиш електрику на яхтах і дачах таких, як він.
Ми не передоручали будувати Україну ніколи і нікому. Тим паче дядечкові.
Але цьому суспільству значно більше потрібен дядечко, його батіг і пряник, аніж ти чи я. Ми це знаємо. Обоє.
Тому мовчимо. І ніколи не говоримо
про політику. Нема про що.
Далі буде

13

наш календар
17 жовтня — Міжнародний день
боротьби з бідністю.
18 жовтня — День працівників
харчової промисловості.

Пам’ятні дати
15.10.1895 — народився Володимир Ґжицький, український
письменник.
15.10.1959 — у Мюнхені від рук
агента КГБ загинув Провідник ОУН Степан Бандера.
16.10.1596 — початок Берестейського собору, який проголосив
унію (союз) Православної Церкви в Україні з Римським папським престолом.
16.10.1903 — помер Михайло Обачний (Косач), український письменник i перекладач, брат Лесі Українки.
16.10.1936 — помер Тимотей Бордуляк, український письменник.
16.10.1987 — у Львові створили
Товариство Лева.
17.10.1831 — Майкл Фарадей відкрив
явище електромагнітної індукції.
17.10.1936 — народився Іван Драч,
український поет і громадський діяч.
17.10.1990 — на Майдані в Києві
закінчилося голодування студентів, які домоглися від Верховної Ради УРСР ухвалення постанови про виконання своїх вимог.
18.10.1918 — створили Українську
Національну Раду у Львові.
18.10.1945 — заснували Ужгородський університет.
18.10.1990 — український національний прапор замайорів над
Львівською політехнікою.
18.10.1845 — народився Юліан
Медведський, славетний український науковець, якого тричі
обирали ректором Львівської
політехніки.
19.10.1854 — народився Сергій
Васильківський, відомий український живописець.
19.10.1937 — помер Ернест Резерфорд, англійський фізик, один із
творців ядерної фізики, лауреат
Нобелівської премії.
20.10.1814 — народився Якiв Головацький, український поет
i вчений, член „Руської трiйцi“.
21.10.1989 — установча конференція ухвалила рішення про
відновлення діяльності Наукового товариства ім. Шевченка.
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зустрічі

„Знання величаються, а любов будує…“
С
туденти та викладачі Львівського техніко-економічного коледжу
зустрілися з доктором наук із риторики, засновницею Школи українського красномовства Галиною Сагач та директором Львівського
науково-практичного центру Національної академії педагогічних
наук Григорієм Васяновичем.

В Україні Галину Сагач називають
княгинею риторики. Її виступ у коледжі вразив своєю оригінальною
мовотворчістю: глибока мудрість,
точність і стислість викладу, пишномовність, насиченість мови афоризмами та образними висловлюваннями. Палка патріотка, залюблена
в українське слово, зуміла заінтригувати розповідями про свої родинні
корені, подорожі, творчі здобутки,
які так вплинули на її світогляд та
світосприйняття, а також сконцентрувала увагу на духовних засадах
ораторського мистецтва. Риторська
майстерність Галини Сагач приємно
здивувала і заворожила всіх присутніх, адже вербальними, невербальними, паравербальними засобами
професор провела майстер-клас
ораторського мистецтва.

У її виступі стрижневим поняттям було слово „любов“: любов до
Бога, до життя, до мови, до людини,
до України. „Знання величаються,
а любов будує“. Ці слова апостола
Павла, на думку професора Сагач,
завжди повинні бути вирішальними.
Професор Григорій Васянович на
цій зустрічі представив сім томів науково-педагогічних праць, нові поетичні збірки. Вразила насиченість
його виступу глибокими знаннями
творчості Г. Сковороди, І. Франка,
Т. Шевченка. А поетичним словом
та піснею оратор створив атмосферу
позитивних емоцій.
Хто голосно говорить — того чують, а хто розумно говорить — того
слухають. Ми всі слухали… На цій
зустрічі до наших сердець доносили
філософію слова та мислення… Су-

часний світ поринув у багатослів’ї,
злослів’ї, пустослів’ї, гріхослів’ї —
тому так важливо якомога більше
пропагувати світле слово, яке творить добро, любов та благодать.
Коледжани побажали гостям і надалі очищати та робити прекрасними людей, прищеплювати їм віру
і радість, відроджувати в них любов
і милосердя, а також словом звіщати
мир і спокій.
Для студентів та викладачів знайомство з високим мистецтвом слова
продовжиться на сторінках авторських
книг Галини Сагач та Григорія Васяновича, які вони подарували до бібліотеки. Ораторське мистецтво важливе,
адже розвиває в людині цілу систему
особистісних якостей: культуру мислення, культуру мовлення, культуру
поведінки, культуру спілкування.
Галина ТРІЛЬ,
викладач-методист Львівського
техніко-економічного коледжу
Національного університету
„Львівська політехніка“

разом із BEST

18 президентів у Львівській політехніці

S

oft skills, facilitation,
delegation… Бачите
незнайомі слова? Цей
ряд логічний для президентів локальних осередків молодіжної студентської організації BEST,
які були учасниками
міжнародного трейншопу bePROUD14.

Традиційно цей проект проходить вже вчотирнадцяте
за 26-річну історію існування організації. Цього року
львівський осередок при Політехніці
гостинно приймав учасників із вісімнадцяти країн, серед яких Німеччина, Франція, Іспанія, Португалія,
Норвегія, Швеція та ін.
Упродовж шести днів учасники
вдосконалювали свої лідерські навички, досліджували психологічні
аспекти колективних стосунків, здобували знання делегації та мотивації

за допомогою методу case study, аби
використати на практиці для організації студентів свого університету.
Успішне проведення проекту
відбулося завдяки Колегії та проф
кому студентів і аспірантів. Не
обійшлось без спонсорської підтримки міжнародних компаній
Ubisoft, ELEKS, Adecco та LEONI,
які не раз співпрацювали з органі-

зацією BEST та забезпечували підтримку в організації інших проектів. Подібна
співпраця дає можливість
молодим людям проявити
організаційні здібності та
зарекомендувати себе цілеспрямованими майбутніми
працівниками.
Зараз триває набір студентів-політехніків у міжнародну організацію BEST.
8 жовтня відбулася презентація організації, де всі
охочі могли докладніше ознайомитись із діяльністю BEST, можливостями подорожувати Європою
та з тим, як почерпнути безцінний
досвід. Інформацію про львівський
осередок організації BEST можна почерпнути на сайті www.best-lviv.org.ua.
Інна ОСТАПЕНКО,
Ганна КІЦІЛІНСЬКА,
організатори bePROUD14 у Львові

ч. 29 [2909]
15 — 21 жовтня 2015

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

15

заповідник

Сучасні технології відкривають
середньовіччя

П

облизу села Урич на Сколівщині є унікальна
пам’ятка — руїни фортеці Тустань — „Городище
літописного міста Тустань“. Цієї осені Державному історико-культурному заповіднику „Тустань“
виповнюється 10 років. Зараз це місце активно
розвиває молодь. Про цікаві проекти, ідеї та плани
поспілкувалася з директором заповідника Андрієм
Котлярчуком.

— У своїй багатогранній
роботі колектив керується актуальними підходами
та сучасними технологіями. Один із найбільших,
досить відомих і популяризованих проектів —
„Тустань віртуальна“
(започаткував перший
директор Заповідника —
Василь Рожко). Оскільки
відбудова фортеці неможлива передовсім тому, що
це неправильно з наукової
точки зору, бо як саме виглядала Тустань ми знаємо
лише гіпотетично. На скелях збережені автентичні
сліди забудови — найбільша цінність пам’ятки, а, якщо почнемо реконструкцію, то втратимо
їх і, відповідно, шанс, щоб
це місце внесли в список
ЮНЕСКО. Це буде такий
собі „діснейленд“, яких
є багато. Тустань унікальна саме завдяки тому, що
там збережені оригінальні сліди дерев’яних споруд
українського середньовіччя і можна продовжувати
дослідження. Ми застосовуємо віртуальні методи
візуалізації, щоб відвідувачі могли уявити якою
колись була забудова. Зокрема, ми зробили фотореалістичну анімацію із
музичним оформленням.
Крім цього, працюємо над
створенням додатка для
смартфонів і планшетів —
„доповнена реальність“, із
яким можна буде ходити
по скелях і бачити через
камеру втрачені частини

фортеці в реальному часі
на реальному місці. Проект допомагають реалізовувати політехніки з Інституту підприємництва
та перспективних технологій (заступник директора інституту Віктор Волошин та студенти Микола
Держило, Віктор Сорочак, Володимир Медведь). Такого в Україні ще ніхто не застосовує, знаю, що так
відкривають для
туристів Колізей
в Італії, — розповідає Андрій
Котлярчук. —
Ще одна унікальна можливість передати атмосферу і дух
середньовіччя, традиції
тих часів — Фестиваль
української середньовічної культури „Ту Стань!“.
Не так давно музей отримав міні-грант для реалізації проекту „Тустань
у тренді“ (розробка та
створення колекції одягу
на повсякдень із використанням мотивів у контексті Тустані). Колекцію
презентували у Львові. Це
особливе вбрання можна
придбати чи замовити безпосередньо в музеї.
Окремий напрям діяльності „Тустані“ — робота
з громадою. Оскільки територія заповідника, музей, церква нероздільні
з мешканцями села Урич,
тут дбають про його культурну спадщину. Так,
відзначаючи 450-річчя

села, презентували першу
в Україні виставку в рамках міжнародного проекту „Дерев’яна архітектура
в культурному ландшафті:
виклики сучасності“. У виставці акцентували на
особливостях ландшафту
та будівельних традиціях
Урича, закликаючи цим
потенційних забудовників дотримуватися місцевих мотивів у новому
будівництві. Виставку
підготували трьома мовами (українською, англійською та російською)
і надалі її представлять
у Києві, Львові, в Національному парку „Синевир“ (Закарпатська обл.),
а також у національних
парках Росії та Словаччини. Згодом для власників садиб та земельних
ділянок в Уричі видадуть

буклети із докладнішими
рекомендаціями щодо дотримання місцевих традицій у новому будівництві.
— Популяризуємо серед населення народні
ремесла, які колись там
були поширені: ткацтво,
бондарство тощо. Щоб
відвідувачі ще й у такий
спосіб могли відчути етнографію. Невдовзі відкриємо першу виставку
етнографічного музею
села. Впродовж кількох
років збирали матеріали
для експозиції, — продовжує мій співрозмовник. — Також закликаємо
сільських мешканців займатися агротуризмом,
зберігати давні хати,
пристосовуючи їх до потреб сучасних туристів.
Насправді це досить непросто, бо через складні
умови життя у селян сьогодні інші пріоритети. Як
і по всій території Українських Карпат, загроза
забудови є і тут. Яскравий
приклад — сусідня від
Тустані Східниця, де за
досить короткий час знищили культурний ландшафт. Звичайно, інфраструктура в селі повинна
бути сучасна, готелі тут
дуже потрібні, але це має
вписуватися у природний
ландшафт, відповідати
культурним особливостям
і традиціям краю (є приклади таких забудов у Європі). Тому ми шукаємо
ефективні підходи до сердець місцевих мешканців,
маємо підтримку меценатів, а також сподіваємося
на дієвість українського
законодавства, оскільки
село Урич і територія довкола нього внесені в зону
охорони пам’ятки.
Наталія ПАВЛИШИН
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Щоб польський кінематограф
і Польща стали ближчими

Знаменитий ансамбль танцю
ім. П. Вірського їде до Львова
з ювілейним концертом, який
відбудеться 20 жовтня на сцені Опери. Ансамбль святкує
110-річчя від дня народження
свого легендарного засновника — видатного українського
танцюриста і хореографа Павла Вірського. З нагоди ювілею
колектив вирушив у мегатур
містами України. До Львова він
привезе оновлену програму.

У

залах мережі „Кінопалац“ до
18 жовтня триває четвертий
Перегляд сучасного польського кіно „Під Високим Замком“.
Покази фільмів, які є найновішими (в основному — виробництва
2014–2015 років), найцікавішими і,
взагалі, „най“, доповнюють зустрічі
з їхніми режисерами, сценаристами
та знятими в них акторами. Приваблива і ціна квитків — лише 20 грн.

За десять днів чи то пак вечорів, а також для любителів чувань — двох ночей (зі суботи на неділю) буде переглянуто 25 різножанрових стрічок, які
переважно брали участь у фестивалях
у Гдині й за кордоном. Основна мета
проекту — промоція польського кіномистецтва, ближчий контакт з ним,
а заодно і просвітництво молоді щодо
культури Польщі, її історії та сучасних
суспільних проблем.
Відкрив Показ 9 жовтня фільм „Хімія“ — зворушлива історія кохання на
межі боротьби між життям і смертю, де
третій зайвий — рак. Фільм частково
біографічний — дружина Бартоша Прокоповіча, режисера цієї стрічки, була онкохворою. Власне тема фільму підказала
організаторам Перегляду, на що варто
цьогоріч збирати гроші: тож якщо торік
волонтери збирали кошти для дітей, батьки яких загинули в зоні АТО, то тепер —
для львівського благодійного фонду „Дай-

мо надію“, який опікується невиліковно
хворими дітьми та їхніми родинами.
Медичну тему продовжив фільм
„Боги“ — розповідь про драми й успіхи
польських кардіохірургів на шляху до
першої вдалої трансплантації серця.
Після двох історичних фільмів — „Варшавське повстання“ й „Місто 44“ було
показано анімацію. У програмі Перегляду з’явився і новий жанр — детективний („Зерно правди“, „Фотограф“), але
є і родинні стрічки та кілька комедій, зокрема продовження „Парубків у халепі“.
2015 рік проголошено в Польщі роком театру. Тому в межах Перегляду
представлено блок „Львівська театротека“ — екранізація спектаклів молодих
польських митців. Для школярів і студентів адресовано блок „Лекція історії
в кіно“ — фільми, тематика яких торкається історичних та суспільних аспектів
життя. І для всіх — зустрічі з актором
Войцехом Пшоняком та професорами
Тадеушем Любельскім (мультимедійна
подорож в історію польського кінематографа) й Барбарою Ґєршевською (лекція
„Львів’яни в кіно і медіа“ й тренінг „Як
написати рецензію на фільм?“).
Фільми йдуть мовою оригіналу
з українськими субтитрами. Проект не
є комерційний, тому й ціни на квитки
порівняно з європейськими нижчі вдесятеро, що сприяє максимальній кількості відвідувачів.
Наталя ЯЦЕНКО

благодійність

Допомога маминими руками

У

Львівській обласній бібліотеці для дітей до 19 жовтня
діє виставка-ярмарок хендмейдівських виробів —
кошти від їхнього продажу підуть на лікування трирічної дівчинки Валі Якимець, яка хвора на ДЦП, але має
надію на одужання.

Усі речі — метелики й галстуки для хлопчиків, прикраси з бісеру, полімерної глини й обручі для дівчаток, в’язаний і шитий
одяг, іграшки, листівки, парфуми, торти з памперсів, флагшток
і т. ін. — виготовлені власноруч. П’ять мам, діти яких відвідують цю бібліотеку, перейнялися долею Валі та вирішили у свій,
творчий спосіб допомогти. Ініціатива проведення благодійної
акції належить інструктору з плавання Ніні Воротніковій-Чулинді, до якої дівчинка ходить на заняття.
У бібліотеці чекають на тих, хто хоче придбати гарні вироби і таким чином долучитися до доброї справи!

Лауреаткою Нобелівської
премії з літератури „за поліфонічне письмо, пам’ятник
стражданням і сміливості
нашого часу“ стала Світлана
Алексієвич. Письменниця
і репортажистка народилася
в Івано-Франківську, в українсько-білоруській родині,
згодом з батьками переїхала до
Білорусі, пише свої твори російською мовою. У цьому році
вона отримала премію імені
Капусцінського за „Час секонд
хенд: кінець червоної людини“.
В Україні створили першу
платформу краудпаблішингу
http://komubook.com.ua, яка
допомагає перекладати відомі книжки, ще не перекладені
українською. Проект націлений насамперед на видання
художніх творів відомих
зарубіжних авторів, які давно
мали би бути на полицях
українських книгарень. Організатори пропонують певну
книжку і оцінюють вартість її
видання, потім оголошують
збір коштів. Видану книжку
розсилають усім учасникам,
які зробили внески.
У Києві відбувся Всеукраїнський літературний конкурс
„Розкрилля душі“, його
присвятили 85-річчю від дня
народження Ліни Костенко.
Експертне журі, до участі
в якому були залучені науково-педагогічні працівники
п’яти провідних ВНЗ столиці
і члени Національної спілки письменників України,
визначило переможців у двох
номінаціях — „Дослідницька
робота“ (дослідження творчості поетеси) і „Літературна
творчість“ (вірш, нарис, есе).
За матеріалами інформагенцій
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Не просто думай про це…
…а займайся цим: за плечима Say
It Loud — один сольний концерт
у Хмільному домі Роберта Домса,
два записані треки, трансляції на
радіо „Лемберг“ і „Рокс“, попереду — випуск міні-альбому й нові
концерти. Фронтменка гурту
Катя Луцева, студентка третього
курсу ІФМН, каже, що „по життю
займалась би музикою“, а ще вона
каже, вголос:
Спочатку була група White Fly,
яка складалась з п’яти хлопців: записали два треки, мали сольний
концерт — і за пів року
восени торік… розпались. Але Віктор Гарбарук , Андрій Кущ, Дмитро Вдовін знайшли барабанщика й грали без
вокалу. Познайомилась
з ними (до того знала
Андрія) на Новий рік:
сиділи, грали на гітарах,
а я почала співати —
хлопцям сподобалось
і через два тижні запросили мене на репетицію. Через місяць-два
придумали назву гурту.
Say It Loud, тобто „скажи це вголос“ — аналог заклику „не
просто думай про це (музику), а займайся цим (музикою)“.
У нас є 14 пісень, більшість англомовних, українських — п’ять.
Михайло Кравець, коли ми записувались на його студії, назвав наш
стиль бріт-поп. Хоч, з другого боку,
у нас кожен тяжіє до іншого стилю,
тож наші пісні дуже різні. Є важкі,
хард-рокові й пост-рокові композиції, але є й дуже світлі, повільні, милозвучні, ліричні, як от „Чекай“ чи
„Добраніч“. Тепер ми навіть внесли
в одну з пісень елементи репу — так
нас повело натхнення.
Слова до пісень пишу я, лише дві
пісні написав гітарист. Написання
пісні відбувається так: або я творю
мелодію і текст, приношу хлопцям,
і вони розвивають кожен свою партію, або ми джемимо на репетиції.
Під час імпровізацій виокремлюється темка, яка всім запам’ятовується і яку я записую на диктофон
і вже вдома дописую до неї слова,
а на наступній репетиції все з’єдну-

ємо. Більшість пісень про кохання,
у нас же пісні про все на світі. Є, звісно, про стосунки, але, наприклад,
„Добраніч“ — про безсоння, є пісні,
що мотивують до дії — захотів чогось, то зроби. У кожній пісні закладений якийсь сенс.
Ми зрозуміли, що без великого
бажання усіх учасників гурту і бачення майбутнього музикування
навряд чи принесе великі плоди.
До музики ми ставимось надсерйозно, тому у нас щось виходить. Наприклад, гурт White Fly розпався,
бо хлопці грали просто заради свого

задоволення, репетиції й концерти
у них були нерегулярні. У нас же перед концертом, якщо не встигаємо,
маємо навіть нічні репетиції, і, взагалі, намагаємось виступити якнайкраще. Дуже важлива ще музикальна сумісність музикантів і стосунки
в колективі.
Після студії в мене в голові було
багато знань, якою має бути музика.
З таким баченням я ходила дуже довго і, коли писала надскладні твори,
не розуміла, чому їх не сприймають,
дуже дивувалась, що твори „на дві
ноти“ слухачі швидко запам’ятовують і люблять. Я зрозуміла, що, крім
того, що потрібно застосовувати на
практиці музикальні знання й дотримуватись певної форми побудови пісні, треба ще й відчувати, йти за
своєю інтуїцією.
Люди хочуть чути про те, що їм
близьке. От „Добраніч“ — кожен
знає, як це, коли треба заснути, а ти
не можеш, бо в голові — „невдалі паузи, пусті розмови, суворі погляди,
тупі промови“. А ще публіка любить

пісні, які запам’ятовуються і наддрайвові.
Я досі більше перебувала в чоловічих колективах, ніж жіночих —
вчуся серед хлопців, у гуртках, які
відвідувала (зокрема вчилась у студії при консерваторії), теж було
більше хлопців, та й мої найліпші
друзі — хлопці… З хлопцями мені
працюється легше і серйозніше, але
приємно, що поза тим до мене ставляться як до дівчини. Та й у музиці
стать не є вирішальною — вимоги
до всіх однакові. У нас в гурті нема
одного лідера — якщо хтось помічає, що граємо щось не те,
є дисонанс, то повідомляє,
всі прислухаються до зауваження. У нас, ймовірно,
буде ще одна дівчина — барабанщиця. Наразі вона
звикає до нас, а ми — до неї,
доганяємо всю програму, зігруємось. Колишній барабанщик був молодший від
нас і мав ще один проект,
який, так виглядало, його
цікавив більше.
Мене питають, чи я перед тим, як вийти на сцену, танцювала, репетирувала перед дзеркалом. Але
в мене не було ніяких підготовок,
просто я почуваюся на сцені вільніше, ніж у житті. Всі кажуть, що на
сцену виходити страшно, а я навпаки — буваю у повсякденні сором’язлива, а на сцені стаю відкритою.
Мені страшно виступити перед однією людиною, а чим більше незнайомих людей, тим менш страшно. Дуже
подобається спілкуватись із залою.
Обожнюю оплески, але найприємніший момент, коли зала співає, заради
неї я все й роблю.
Іншого великого захоплення,
як музика, в мене нема, але люблю
танцювати. Відвідувала багато студій, майстер-класів — танцювала
джаз-фанк, хіп-хоп, поп-джаз, контемпорарі. Тепер взяла для навчання
дітей — від 4 до 14 років. Це було несподіване рішення, але мені цікаво
спробувати. У зовсім маленьких розвиваю координацію, відчуття ритму,
старшим уже викладаю ази сучасних
танців.
Наталя ЯЦЕНКО
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здоровий спосіб життя

Бачить око, але…
С

мартфон, планшет, телевізор, ноутбук — навантаження на очі
навіть після пар не закінчується. Ба, більше — воно стає інтенсивнішим, до пізньої ночі. І ніякі лякалки на кшталт „комп’ютерний зоровий
синдром“ не стають цьому на перешкоді. Однак тим, хто живе не лише
теперішнім, а й думає про майбутнє, хочеться допомогти й нагадати —
гімнастика буває і для очей, чорниця й морква — смачні й корисні.

Відмовка „нема часу“ тут неефективна — відірвати очі від монітора кожні
20 хвилин, походити (хоча б піти зробити собі чаю з лимоном і медом —
заодно дбаємо ще й про імунітет!),
подивитись на віддалені предмети,
покліпати, глянути, не рухаючи головою, що ж у нас на стелі, а що — на
підлозі, спроможний кожен. Не обідати-вечеряти за комп’ютером — це
вже, зокрема для трудоголіків і адептів соцмереж, складніше, але теж можливо. Повноцінна зарядка для очей,
їх самомасаж, пальмінг (зручно сісти,
заплющити очі, затулити їх долонями, пальці навхрест, щоб стало зовсім
темно — розслабитись, уявити щось

приємне, через 5 – 10 хв. розплющити очі й швидко поморгати, забрати
долоні) — для тих, кому зір важливий,
не буде важко робити їх регулярно.
Крім цього, важливі й такі чинники,
як помірна яскравість монітору щодо
загального освітлення, яке, до речі,
має бути навіть і тоді, коли читаєте
з увімкненою настільною лампою —
очі втомлюються менше.
Харчування для зору не менш
важливе — воно має бути повноцінне, багате на вітаміни. Якщо нема
запасів замороженої чи перетертої
з цукром чорниці, то пийте хоча б
свіжовичавлений морквяний сік, але
за півгодини до їди, повільно і без

фанатизму — допомагаючи зору,
можна нашкодити печінці. Люблять
очі також і сік петрушки. У невеликій
кількості — ложка-дві — його можна
додавати до морквяного.
Заняття спортом — це благо для
всього організму, та для профілактики й навіть відновлення зору особливо помічні бадмінтон і настільний
теніс. Працюють очні м’язи і при грі
у волейбол та баскетбол. Для зовсім
лінивих згодиться збирання дрібних
пазлів і мозаїк. Взагалі, згідно статистики, „у селі серед учнів короткозорих менше, ніж у місті, хоча освітлення класів сільських шкіл буває гірше,
бо учні сільських шкіл частіше перебувають на повітрі, більше займаються фізичною працею“. Висновок? При
кожній нагоді — рухаємося!
Але, якщо ж ви відчули, що зір
раптово погіршився, не варто зволікати з візитом у кабінет офтальмолога.

спортогляд

Пристрасті з м’ячем і туризм
Збірні команди Львівської політехніки вирушають на фінальні змагання Універсіади України
з футболу. Чоловіки змагатимуться
16–21 жовтня у Києві — вони намагатимуться посісти перше місце
серед 13 команд, зі столиці, Закарпаття, Дніпропетровська, Чернівців,
Сум, Вінниці, Тернополя тощо. Жінки боротимуться за медалі у м. Біла
Церква Київської області — 17–
22 жовтня на поле вийде 11 команд.
Команда дівчат Технологічного коледжу Львівської політехніки
в обласних змаганнях з пляжного
волейболу здобула III місце. Змагання серед юнаків та дівчат ВНЗ
I–II рівнів акредитації Львівської
області відбувались усередині вересня на спортивній базі Львівського коледжу Державного університету
телекомунікацій. Анастасія Мартинюк (гр. ЕПМ-11) і Тетяна Мойсей
(гр. ТОМ-11) доклали найбільше зусиль для перемоги.
Студенти ІЕПТ Львівської політехніки взяли участь у туристичних
змаганнях „Карпатська веселка —
2015“. Це були традиційні змаган-

ня зі спортивного туризму серед
команд ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації. Команда студентів під керівництвом асистента кафедри туризму
Василя Костючка підкорила Говерлу,
найвищу гору Українських Карпат,
і здобули І місце. Найталановитіші
студенти взяли участь у щорічному
фестивалі туристичної пісні „Бабине
літо“, де теж завоювали призове місце — третє. Красуня Яна Паук стала
„Панною Розточчя“, а Марина Тутик

у своєму виступі найкраще відобразила Україну.
Команда „Брозилія“ (на світлині)
втретє поспіль здобула впевнену перемогу в змаганнях на Кубок студмістечка з міні-футболу. Три дні на території спортивного комплексу „Електрон“ відбувались ігри, які, як завжди,
були насичені емоціями й хорошими
враженнями. Заслужені призи та кубок отримали Ростислав Сабадашка,
Іван Мушка, Ігор Сиргі, Олександр
Медулич, Андрій Дідович, Михайло
Чабан, Олександр Півець, Михайло
Димид. Варта відзнаки й команда „На
морально-вольових“, яка у серії пенальті здобула путівку у фінал, проте
поступилася „Брозилії“. Нагородою
для неї стало право на безкоштовну
участь у наступному турнірі з міні-футболу, який відбудеться навесні
2016 року. Третє місце розіграли між
собою команди „Долина“ й „Арсенал“:
основний час матчу завершився внічию, а у серії пенальті сильнішою виявилась команда „Долина“.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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НОВИНКИ
О. Є. Кузьмін,
О. В. Юринець,
А. В. Дубодєлова,
І. Я. Кулиняк.
Організація
біржової
діяльності:
1001 тест: збірник
тестових завдань
Навчальний посібник.

О. М. Гумін,
К. Б. Марисюк.
Кримінальновиконавче
право України
Навчальний посібник.

За ред. проф.
Є. С. Поліщука та
проф. В. М. Ванька.
Вимірювальні
перетворювачі
(сенсори)
Підручник.

У посібнику висвітлеВикладено основи зано питання загальної
гальної теорії вимірюта особливої частин
вальних перетворювакримінально-виконавчів, описано принципи
чого права на підставі норм Кримінально-ви- Рекомендовано студентам четвертого
їхнього функціонування та особливості побуконавчого і Кримінального кодексів України. курсу, які вивчають дисципліну „Органідови для вимірювань широкого кола фізичних
Проаналізовано основні принципові поло- зація біржової діяльності“, для засвоєння
величин із застосуванням сучасної мікроелекження, які стосуються виконання покарань особливостей функціонування біржової
тронної та обчислювальної техніки.
діяльності, вивчення взаємозв’язків фінанусіх видів.
Підручник призначений для студентів
Розроблено для студентів Інституту права сових підсистем; ознайомлення з основами
спеціальностей „Метрологія і вимірювальна
та психології, зокрема для використання під біржової діяльності, пріоритетами та пертехніка“, „Метрологія, стандартизація та серчас практичних занять із курсу „Криміналь- спективами розвитку торгової діяльності
тифікація“.
но-виконавче право України“.
організованого ринку.
Більше інформації на сайті http://vlp.com.ua/. У книгарнях діє дисконтна програма „Книжкова скарбничка“.

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
16 жовтня — „Лебедине озеро“. 18.00.
17 жовтня — „Набукко“ (опера). 18.00.
18 жовтня — „Весела вдова“. 18.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
16 жовтня — „12 ніч“. 19.00.
17, 18 жовтня — „Лісова пісня“. 19.00.
21 жовтня — „Так казав Заратустра“. 19.00.

Національний академічний
український драматичний
театр ім. М. Заньковецької
16 жовтня — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.
17 жовтня — „Симфонія сльози“. 18.00.
18 жовтня — „Циліндр“. 18.00.
20 жовтня — „Шаріка“. 18.00.
21 жовтня — „Дама з камеліями“. 18.00.

Камерна сцена
15 жовтня — „Варшавська мелодія“. 16.00.
20 жовтня — „Завчасна паморозь“. 17.00.

Львівський академічний
театр „Воскресіння“
16 жовтня — „За дверима“. 19.00.
17, 18 жовтня — „За дверима“. 18.00.

Львівський драматичний
театр імені Лесі Українки
(камерна сцена)

16, 17 жовтня — „Перетворення“. 18.00.

Перший український
театр для дітей та
юнацтва
16 жовтня — „Чарівник Смарагдового
міста“. 11.00.
17 жовтня — „Таїна буття“. 19.00.
18, 21 жовтня — „Русалонька“. 12.00, 15.00.
20 жовтня — „Зоряний хлопчик“. 12.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені
документи:
диплом Л-ЖВЕ № 009394, виданий Державним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Волошина Руслана Михайловича;
диплом М-15 № 049933, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Лядик Ірини Ігорівни;
студентський квиток № 10335369, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гришко Соломії Петрівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Будинкевича Сергія Вікторовича;
студентський квиток № 10335124, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Комлика Олександра
Сергійовича;
студентський квиток № 10334515, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Гейц Ірини Євгенівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Приймака Сергія Ігоровича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
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