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Чи голосуватиме молодь на виборах до місцевих рад?
Цієї неділі — вибори. Зараз ще 

активно обговорюють хто за 
кого голосуватиме, хто чого 
вартий, за ким хто стоїть. 
А вже невдовзі настане час, 
коли спаде агітаційна полуда 
з очей, коли пізнаємо вагу 
слова людей, які позиціону-
ють себе, як кращих і вартих 
представляти село, місто, об-
ласть. Знаю напевно: будемо 
чути — „а я казав“, „та все ку-
плено-продано“, „вони дбають 
лише про себе“, „у цій країні 
нічого не зміниться“…

Практично всі хочемо змін, 
бажано кардинальних, зви-
чайно, на краще, а ще — з мі-
німальними затратами сил 
і навіть власного часу. Для 
декого настільки мінімаль-
ними, що — „хіба вибори без 
мене не відбудуться?“, „та що 
один голос змінить?“.

В Австралії голосування на ви-
борах не добровільна справа, 
а обов’язок. За те, що проігно-
рував своє право вибору без 
поважної причини — штраф. 
Такий „примус“ в певній мірі 
шокує. Але ніхто не скаже, 
що не несе відповідальності 
за долю держави. Обов’язок 
голосувати забезпечує абсо-
лютну легітимність правлячої 
партії. Тобто влада насправді 
представляє інтереси більшо-
сті населення.

Нас знову очікує випробуван-
ня… совісті. Адже, коли вороги 
анексували Крим, коли почала-
ся війна на Донбасі, з’явилося 
багато „прозрілих“, які усві-
домили, що саме ігнорування 
права вибору досить значного 
відсотка населення (на жаль, 
здебільшого саме розчарова-
ної у всьому молоді) у наслідку 
принесло жахливі плоди. Сьо-
годні, зважаючи на всі події, які 
відбуваються в нашій державі 
впродовж двох років, не повин-
но бути дилеми: йти голосувати 
чи дозволити зробити вибір 
замість себе? Бо насправді всі 
найбільші зміни треба почина-
ти з власної свідомості.

Василь Строїч, студент четвертого курсу Інституту права 
і психології:

„Ми зараз розгублені“
Молодь зараз розгублена і не знає, який правильний вибір 
зробити. Я, наприклад, споглядаючи ситуацію в країні, не 
знаю, за кого голосувати. Реально таких кандидатів, які, на 
мою думку, здатні щось змінити, нема. Але все-таки треба 
голосувати. На попередніх виборах я голосував, бо був упев-

нений у перемінах. А зараз настільки все запущене! Для того, щоб були кар-
динальні зміни, мусимо починати зі себе.

Назарій Йосифович, студент третього курсу Інституту права 
та психології:

„Студентство прагне нового“
Молодь рине на виборчі дільниці, як русло, що прагне нового. 
Революція Гідності внесла зміни в нашу ментальність, свідо-
мість, зокрема у ставленні до самих себе. Дехто думає: а, що мій 
голос змінить, не така вже й шкода чи користь буде від одного 
голосу. Але, якщо таких людей буде мільйон, то порахуйте самі. 
Навіть якщо не підтримують жодного кандидати чи фракцію, треба пам’ятати, що 
замість тебе „хрестик“ у бюлетені може поставити хтось інший.

Ольга Рябкова, аспірант кафедри обліку та аналізу Інституту 
економіки та менеджменту:

„Таких, що не голосують, дуже мало“
Мені здається, що тих, хто не голосує, дуже мало. Насправ-
ді молодь зараз дуже свідома. Я не зустрічала тих, хто без 
об’єктивних причин не голосує. А ті, котрі кажуть, що не ці-
каво — це люди, яким у житті взагалі нічого не цікаво. На 
жаль, є такі екземпляри.

Олена Іваниця, магістрантка другого курсу Інституту 
архітектури:

„Є гасла, але нема довіри“
Молодь узагалі мало цікавить політика. Вона хоче змін, але не 
вірить, що політики їх принесуть. Багато залежить від інфор-
мації, яку отримуємо. Є гасла, але нема живої розмови з канди-
датами, політичними групами, партіями і навіть громадськими 
організаціями, які могли б посприяти активності молоді. Ін-

формації дуже багато, а фактів і реального розуміння ситуації — обмаль.

Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН

Назар Домбровецький, магістр першого року навчання 
Інституту гуманітарних та соціальних наук:

„Молодь не вірить політикам“
Я йду голосувати. Думаю, в силу тих подій, які відбулися 
в нашій країні, відсоток молоді, яка піде голосувати, значно 
збільшиться. Ті, хто проживає у гуртожитках, не такі активні, 
бо на вихідні їдуть додому. В нас не стільки байдужість до 
виборів, як до політиків. Бо вони багато обіцяють, а внаслі-
док — мінімум змін. Молодь їм не вірить. Нема авторитетної постаті, щоб 
зацікавила нас.

УВАГА! Переходимо на зимовий час 
у ніч на 25 жовтня. Не забудьте 
перевести стрілки годинника та 
показники електронних пристроїв 
на одну годину назад.
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NOTA BENE!

профорієнтація

Де здобути освіту?
На виставці „Осінній салон „Вища освіта—2015“ 

близько 25-ти навчальних закладів предста-
вили себе потенційним абітурієнтам. Більшість 
із них — закордонні.

— Це не дивно, адже серед 
українців зростає попит 
навчатися в інших країнах. 
Якщо торік закордонне 
навчання обрало близь-
ко 14 тисяч осіб, то цього 
року кількість зросла до 
20-ти тисяч, — розповідає 
керівник Міжнародного 
освітнього центру Галина 
Бохонко. — Здебільшого 
обирають Польщу.

На виставці, що має 
суто профорієнтаційне 
спрямування, представили 
свою діяльність навчальні 
заклади Одеси, Києва, За-
карпаття, Рівного. Зі Льво-

ва та області — Аграрний 
університет, Медичний 
інститут, Медичний ко-
ледж „Монада“, Медичне 
училище „Медик“, Техні-
ко-економічний коледж 
Львівської політехніки, 
Стрийський коледж Львів-
ського аграрного універ-
ситету. Цього разу на ви-
ставку вперше завітали 
представники духовного 
вишу — Богословської ака-
демії з Ужгорода, а також 
Університету в м. Наваррі 
(Іспанія).

— Цю виставку ми про-
водимо в партнерстві зі 

Львівською торгово-про-
мисловою палатою. Цього 
року вона відбувається вже 
вдруге (перша була в берез-
ні). Сподіваємося, що наш 
захід допомагає абітурієн-
тові ознайомитися з про-
позиціями бакалаврських 
та магістерських програм, 
зокрема — навчання за 
обміном та знайти свій на-
вчальний заклад, — наго-
лошує Галина Бохонко.

Відвідувачі виставки 
охоче заповнювали анкети 
учасника, адже традиційно 
під час роботи „Осіннього 
салону“ відбувається же-
ребкування, а переможець 
отримує безкоштовну оз-
найомчу поїздку до обра-
ного навчального закладу 
Польщі і комплект із двох 
підручників для вивчення 
польської мови.

Ірина МАРТИН

доброчинність

Просвітяни допомагають здійснитися мрії
Товариство „Просвіта“ Львів-

ської політехніки вже вкотре 
долучилося до підтримки поране-
них бійців. Цього разу допомогу 
приурочили до Дня захисника 
України. Просвітяни оплати-
ли дві процедури (на загальну 
суму — 15 000 грн.) для поране-
ного в серпні минулого року під 
Жданівкою (Донеччина) старшо-
го лейтенанта Віктора Легкодуха.

— Ми довго радилися, що зробити 
і вирішили, щоб не розпорошувати 
ту невеличку суму добровільних по-
жертв, яка залишилася, — оплатити 
досить коштовні процедури для пора-
неного старшого лейтенанта Віктора 
Легкодуха. Під час мінометного об-
стрілу він отримав мінно-вибухову 
травму хребта, яка прикувала його 
до інвалідного візка. Це велика спра-
ва — подарувати людині шанс знову 
ходити. Про цього хлопця нам роз-
повіли в реабілітаційному відділенні 
Львівського військового госпіталю. 
І саме зараз підійшов час для цих про-
цедур, — розповіла заступник очіль-
ника Товариства „Просвіта“ Політех-
ніки Надія Любомудрова.

— Я був кадровим офіцером 
25-ї Дніпропетровської повітря-
но-десантної бригади. Коли почалися 
воєнні дії, був наказ і я пішов воюва-
ти. В нас є люди, готові обстоювати 
незалежність, жертвувати життям, 
здоров’ям. Зараз наша країна трима-
ється на добровольцях. Але армія му-
сить бути контрактна, щоб військові 
конфлікти вирішували досвідчені 

військові, — каже Віктор Легкодух. — 
Наша армія зараз сильно зміцніла зав-
дяки волонтерам і звичайним людям, 
які допомагали всім, чим могли.

Хлопець переконаний у нашій 
перемозі:

— Ми на своїй землі, ми — вдо-
ма, а вони прийшли непрохано сюди. 
В них така ж техніка, що й у нас, 
такі ж солдати. Але вони взагалі не 
розуміли, за чим сюди йшли, їх про-
сто послали як гарматне м’ясо. Ми 
знаємо, за що стоїмо: за свою зем-
лю, за Батьківщину, за сім’ї, рідних 
і близьких, — наголосив військовий.

Зараз, окрім рідних і друзів, Вік-
тора підтримує кохана дівчина Гали-
на Гавриляк, з якою познайомився 
в госпіталі вже після поранення.

— Ми познайомилися випадково. 
Коли Віктор мав їхати на обстеження 
в Польщу, мене попросили забра-
ти документи для оформлення візи. 
Спершу почали просто спілкуватися, 
а вже невдовзі закохалися. Він дуже 
життєрадісна людина. Навіть своє по-
ранення сприймає, як ще один бар’єр, 
який мусить подолати. Він впевне-
ний, що ходитиме, — додала Галина.

Наталія ПАВЛИШИН
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Півстоліття прекрасної роботи
Один із найкращих коледжів України — Хмельницький політехніч-

ний, який навесні цього року ввійшов у структуру Львівської полі-
техніки, — відзначив 50-річчя. Львівські політехніки на чолі з ректо-
ром університету привітали колег у Хмельницькому.

Національний гімн і гімн коледжу, ко-
ровай і квіти — з цих обов’язкових для 
кожного поважного ювілею елемен-
тів розпочались 16 жовтня урочисті 
збори і святковий концерт. Як нагадав 
директор коледжу Вадим Овчарук, на-
вчальний заклад є одним із найстарі-
ших на Хмельниччині, а його історія 
тісно пов’язана з історією області та 
міста: він заснований у 1965 році як 
електромеханічний технікум, для за-
безпечення кадро-
вих потреб заводу 
трансформаторних 
підстанцій (тепер 
„Укрелектроапа-
рат“). У 1991-му 
році один із перших 
у незалежній Україні 
отримав статус ко-
леджу. Нині заклад 
готує фахівців за 
сімома спеціальнос-
тями і демонструє 
позитивну динаміку 
за кількістю поданих 
заяв на вступ і кіль-
кістю зарахованих 
студентів (цьогоріч — 1-ше місце на 
Хмельниччині серед вишів І–ІІ рівня 
акредитації). ХПК може похвалити-
ся потужною матеріально-техніч-
ною базою: 14 спеціалізованих лабо-
раторій із сучасним устаткуванням, 
14 комп᾿ютерних класів, навчаль-
но-виробничі майстерні. „Багатством 
коледжу“ директор назвав й людей: 
викладачів (104 особи), випускників 
(за 50 років — понад 10 тис., серед яких 
успішні політики, високопосадовці, 
бізнесмени) і, звичайно, студентів, 
що добре навчаються й виборюють 
призові місця на різних олімпіадах, 
конкурсах, спортивних заходах (є пе-
реможці міжнародних чемпіонатів, 
члени національних збірних команд 
з багатьох видів спорту). Це не див-
но, адже коледж має великий стадіон, 
спортивний майданчик з баскетболу, 
волейболу тощо. А недавно тут від-
крили й автошколу.

З 2003-го на базі ХПК діє На-
вчально-консультаційний центр 
Львівської політехніки, що дозво-

лило студентам коледжу отриму-
вати ОКР „бакалавр“ і „спеціаліст“. 
Найбільша кількість випускників ко-
леджу за 2004 — 2014 рр. отримали 
вищу освіту саме у Політехніці.

— Найкращі політехніки повин-
ні бути разом. І логічно, що один із 
найкращих коледжів України при-
єднався до одного з найкращих уні-
верситетів нашої держави, — сказав 
керівник ХПК.

— Шановні політехніки, — звер-
нувся до присутніх ректор універси-
тету професор Юрій Бобало. — 50 ро-
ків. Що за цими цифрами? За ними — 
прекрасна робота. Я сьогодні бачив 
виставку, частково матеріально-тех-
нічну базу коледжу. Але ви знаєте, я не 
відчув найголовнішого, чим гордить-
ся коледж, — викладацького складу. 
Тому обіцяю частіше бувати тут, щоб 
познайомитися з вами ближче…

Ректор зауважив, що в контексті 
поточних реформ місце коледжів 
у системі освіти нині невизначене, 
однак, вважає, що коледжі як струк-
турні підрозділи університетів по-
винні мати привілейоване станови-
ще, і порадив колективу готуватись 
до того, що незабаром вчитимуть 
бакалаврів.

Політехніку, крім ректора та про-
ректора Анатолія Мороза, представ-
ляла численна делегація — керівники 
й викладачі ІНЕМ, ІТРЕ, ІДН (на фото), 
ІКНІ, ІММТ,  — інститутів, що пов’я-
зані з коледжем співпрацею. Адже 

у ХПК є відділення програмування, 
комп’ютерних систем, інженерної 
механіки, а також економіки, менедж-
менту та технології виробництва.

Академспільноті коледжу бажали 
європейських стипендій і зарплат, 
розвитку, адже майбутнє — за до-
бре підготовленими фахівцями, за 
виробництвом. Звучали вітання від 
Адміністрації Президента і МОН, 
на свято завітав очільник Хмель-
ницької ОДА Михайло Загородний, 
народний депутат Сергій Лабазюк, 
меценат коледжу. Прийшли й ко-
леги-освітяни — з Хмельницького 
національного університету (на 

чолі з ректором про-
фесором Миколою 
Скибою), Національ-
ної академії Дер-
жавної прикордон-
ної служби України 
ім. Б. Хмельницького, 
із навчальних закладів 
Хмельницької та Чер-
нівецької областей, 
представники облас-
ної ради, освітянської 
профспілки, директо-
ри вишів І — ІІ рівня 
акредитації, тощо.

Найкращі праців-
ники ХПК отримали 

відзнаки від органів влади, Львів-
ської політехніки, інших структур. 
Слова особливої вдячності адре-
сували заслуженим працівникам 
освіти — академіку Миколі Бо-
дарецькому, який очолював ХПК 
у 1984 — 2014 рр. і доклався до 
його розвитку, та викладачеві Ользі 
Осиповій, яка працює в коледжі від 
його заснування. Тепло вітали ве-
теранів закладу, присутніх на святі 
представників першого випуску, 
які приїхали з різних міст. Свій на-
вчальний заклад у святковий день 
відвідали й випускники ХПК — 
учасники АТО.

Єдине, чого було замало, — це 
студенти: вони виступили з творчи-
ми вітаннями, однак цікаво було б 
побачити тих, хто, поряд з досвід-
ченими викладачами, тримає марку 
одного з найпрестижніших навчаль-
них закладів Поділля і одного з най-
кращих коледжів України.

Ірина ШУТКА
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Львівському автодорожньому 
коледжу — 70

До ювілею на Покрову, 14 жовтня, в ав-
томобільно-дорожньому коледжі (АДК) 
провели урочисте засідання. Присутні 
вшанували хвилиною мовчання пам’ять 
героїв Небесної сотні (зокрема випус-
кника коледжу Героя України Романа 
Точина) і воїнів, загиблих у зоні АТО. 
Історію закладу своїми спогадами нага-
дали його ветерани та відеофільм автор-
ства методиста Оксани Бути і третьо-
курсника Ростислава Синюка. Особливу 
увагу приділили багаторічному дирек-
торові коледжу Тадею Йосиповичу Бо-
ярському. Нині ж заклад очолює досвід-
чений педагог, заслужений працівник 
освіти Михайло Григорович Брегін.

З 2009-го коледж, нагадаємо, є відо-
кремленим структурним підрозділом 
Львівської політехніки. Під час ювілей-
них урочистостей ректор університету 
професор Юрій Бобало вручив грамо-
ти працівникам АДК, відзначив чудо-
ву матеріальну базу і високий рівень 
навчально-виховної роботи коледжу. 

Привітав колектив і випускник цього 
закладу 1981 року голова Львівської 
облради Петро Колодій, а також голова 
обласної організації профспілки пра-
цівників освіти і науки Марія Яцейко, 
голова обкому профспілки працівників 
автомобільного транспорту і шляхово-
го господарства Юрій Кривенко.

За роки існування коледж підго-
тував 17 тисяч спеціалістів для авто-
мобільних господарств і дорожного 
будівництва. АДК, в якому нині на-
вчається понад тисяча студентів, має 
добру матеріально-технічну базу: 
обладнані лабораторії, майстерні, 
комп’ютерні класи, великий полігон 
для практичних занять, де студенти 
отримують водійські права. Чимало 
випускників продовжують навчання у 
Політехніці, розвивається співпраця з 
навчальними закладами інших країн.

За інформацією прес-служби  
Львівської політехніки

cтудентські роботи

Виставка 
як результат 
практикумів

На кафедрі містобудування Інсти-
туту архітектури відбулася виставка 
робіт студентів першого — другого 
курсів. Ці роботи майбутні архітек-
тори виконували під час відповідних 
практикумів. Першокурсники робили 
замальовки малої архітектурної фор-
ми та деталей на базі історичної архі-
тектури Львова. Для другокурсників 
завдання практикуму було ускладнено 
до замальовок об’єктів чи елементів 
ландшафту. Окрема група студентів 
виконала завдання з практикуму на 
базі відпочинкового комплексу „По-
літехнік-3“ у Морському. Інші роботи, 
пов’язані з архітектурними, містобу-
дівельними та ландшафтними пам’ят-
ками України, студенти виконали під 
час літніх подорожей. Завдяки прак-
тикумам майбутні архітектори з ка-
федри містобудування виробили вмін-
ня швидко передавати архітектурну 
форму, розташування пам’ятки в ур-

баністичному середовищі, сприймати 
ландшафтні форми, зокрема гірські 
рельєфи, а також мали можливість 
вільно працювати у багатьох техні-
ках — графіці, акварелі, пастелі.

Тетяна КАЗАНЦЕВА,  
доцент кафедри містобудування  

Львівської політехніки

коротко
Політехнікам — стипендії 

Президента. Згідно з відповід-
ним наказом МОН академічні 
стипендії Президента на І се-
местр 2015/16 н.р. одержали такі 
студенти Львівської політехніки, 
як Тарас Бінкевич, Катерина 
Боброва, Іван Брусак, Соломія 
Вандьо, Василина Кір’янчук, Іри-
на Кіш, Анастасія Редька, Дмитро 
Сидоров, Галина Холявка, Андрій 
Штендера, а з коледжів вишу — 
Василина Лемішко, Остап Шехо-
вич, Віта Орлова й Василь Когут.

Оприлюднено Дорожню карту 
освітніх реформ 2015 — 2025 рр. 
Є 4 розділи: структура освіти; її 
зміст; кадри, професійний роз-
виток, умови праці; управління 
і фінансування. Серед кроків на 
найближчі роки зокрема реор-
ганізувати і зменшити функції 
МОН, трансформувати районні 
управління освіти в сервісні 
центри, посилити роль місцевих 
громад. На перспективу — опти-
мізувати мережу шкіл, рефор-
мувати систему оплати праці 
в освітньому секторі тощо.

Могилянка відзначила 400-ліття. 
В урочистостях 15 жовтня взяли 
участь Президент України Петро 
Порошенко, Почесний прези-
дент НаУКМА В’ячеслав Брюхо-
вецький. Очільник НаУКМА 
Андрій Мелешевич зазначив: 
„На пальцях однієї руки можна 
перерахувати існуючі сьогодні 
в Україні інституції, соціальні 
установи, які мають такий вік 
і такий вплив“. Цей універси-
тет не лише заклав підмурівки 
вітчизняної освіти, але й нині 
є одним із передових вишів.

Директорів шкіл обираємо на 
конкурсах. Кабмін України 
ухвалив постанову про поря-
док призначення керівників 
загальноосвітніх навчальних 
закладів державної форми 
власності за результатами 
конкурсного відбору. Як 
пояснив прем’єр-міністр 
Арсеній Яценюк, директорів 
обиратиме конкурсна комісія, 
що складається з фахівців, 
представників громадськості, 
батьківських комітетів, учнів. 
Такий механізм має зробити 
процедуру обрання директорів 
шкіл публічною і прозорою.

За матеріалами інформагенцій, МОН
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презентація

Ідея золотого перерізу та  
новаторство в архітектурі
Професор кафедри дизайну та основ архітектури Львівської політех-

ніки Олег Боднар, представив англомовне видання власної моно-
графії „Золотий переріз і неевклідова геометрія в науці та мистецтві“, 
а також ознайомив присутніх із фотовиставкою своїх архітектурних 
розробок.

У праці викладено ідею взаємодії 
науки та мистецтва, пізнання світу 
через пошук гармонії і досконалості, 
історичну інформацію про розвиток 
геометричних ідей у науці і мисте-
цтві, еволюцію просторових уяв-
лень, їхні особливості і роль у нау-
ковому світогляді ХХ століття.

Від часів Піфагора вчені вважали 
гармонійним поділ, під час якого мен-
ша частина відноситься до більшої, як 
більша — до всього цілого. В епоху 
Відродження Леонардо да Вінчі наз-

вав такий поділ золотим перерізом, 
а Лука Пачолі — божественною про-
порцією. Деякі сучасні вчені впевне-
ні: настав момент, коли золотий пе-
реріз повинен стати лідером у єдиній 
науці майбутнього. Цієї позиції до-
тримується й архітектор-дизайнер, 
проектант, науковець і педагог Олег 
Боднар. Сучасники називають його 
представником плеяди експеримен-
таторів, вільно налаштованих фа-
хівців, які свого часу не вписувалися 
у радянську систему типового проек-

тування. На проблеми прямокутних 
однотипних масових будівель учений 
реагував своїми новаторськими твор-
чими ідеями, створив унікальну серію 
експериментальних проектів, які де-
монструють можливості застосуван-
ня геометричних структур в архітек-
турному формотворенні. Фотографії 
деяких цих праць можна переглянути 
у холі перед актовою залою головно-
го корпусу Політехніки.

конференція

Проблеми бухгалтерського обліку
На щорічній між-

народній науко-
во-практичній конфе-
ренції „Облік, аналіз 
і контроль в системі 
управління суб’єктами 
економіки“ молоді вче-
ні з України та Польщі 
обговорили актуальні 
проблеми свого фаху.

Уже традиційно конферен-
цією цікавляться не 
лише студенти-еконо-
місти Львівської полі-
техніки, й представни-
ки інших навчальних 
закладів. Цього разу її 
учасниками стали мо-
лоді науковці з Торго-
вельно-економічного 
коледжу Київського 
національного торго-
вельно-економічного 
університету, Львів-
ського техніко-еко-
номічного коледжу, 
а також Університету 
Марії Кюрі-Склодов-
ської з міста Любліна 
(Польща).

— Цьогорічна конфе-
ренція має дві особливос-
ті — вона вперше ввійшла 
до плану наукових захо-
дів Міністерства освіти 
і науки України; також 
ми змінили методику оці-
нювання, вирішивши, що 
найкраще молодих на-
уковців зможуть оціни-
ти самі молоді науковці, 
тому цього разу вони — 

у складі журі, — зазначив 
на відкритті конференції 
завідувач кафедри обліку 
та аналізу професор Ана-
толій Загородній.

Упродовж двох днів 
молоді вчені працювали 
в п’яти напрямах: актуаль-
ні проблеми бухгалтер-
ського, управлінського та 
податкового обліку і шля-
хи їхнього вирішення; 

проблеми та перспективи 
розвитку аудиторської ді-
яльності в Україні; про-
блеми розвитку еконо-
мічного аналізу та його 
застосування у прийнятті 
управлінських рішень на 
практиці; шляхи рефор-
мування внутрішнього 
та зовнішнього контро-
лю у контексті подолання 
економічних проблем під-

приємств; проблеми та 
перспективи викори-
стання інформаційних 
систем і технологій 
в обліку, аналізі та ау-
диті.

Доповіді учасників 
стосувалися питань 
спрощеної системи 
оподаткування, інстру-
ментів податкового 
планування, інформа-
ційних систем і техно-
логій у сфері бухобліку, 
проблем розвитку ма-
лого бізнесу тощо.

Сторінку підготувала 
Ірина МАРТИН
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міжнародна співпраця

Глобальні проблеми вивчаємо 
в науковому партнерстві
Австрійський учений доктор Матіас Йонас 13 жовт-

ня прочитав у Політехніці лекцію „Прикладний 
системний аналіз: досвід минулого та невизначеність 
прогнозування майбутнього у контексті зміни клімату“.

Приїзд і лекцію іноземно-
го науковця ініціював про-
фесор кафедри прикладної 
математики Політехніки 
Ростислав Бунь. Учених 
Австрії та України пов’я-
зує багаторічна співпраця, 
зокрема в підготовці моло-
дих дослідників, реалізації 
спільного проекту, в якому 
Р. Бунь є керівником з укра-
їнського, М. Йонас — з ав-
стрійського боку. Останній 
є провідним науковцем 
Міжнародного інституту 
прикладного системного 
аналізу або IIASA (Лак-
сенбург, що біля Відня), де 
вчені з різних країн світу 
займаються глобальними 
проблемами, які на націо-
нальному рівні вирішити 
неможливо: йдеться про со-
ціальну сферу, технології, 
довкілля, зокрема зміни клі-
мату, глобальне потеплін-
ня, інвентаризацію емісій 
парникових газів. Ростис-
лав Адамович пояснює:

— Через значні емісії 
парникових газів середня 
температура на планеті 
збільшується — і тому змі-
нюється клімат, почастішали 
різноманітні природні ката-
клізми. Наша планета — це 

ніби величезна теп лиця 
(парник), в якій створе-
но умови, щоб вона ста-
вала щораз теплішою 
(відтак гази, які спри-
чиняють такий ефект, 
називають парникови-
ми). Вчені довели: якщо 
середня температура 
підвищиться на 2�, то 
на планеті почнуться 
незворотні процеси 
і повернути її до по-
переднього стану вже 
буде неможливо. Саме 
тому людство намага-

ється зменшити емісії пар-
никових газів. На це спрямо-
ваний Кіотський протокол, 
в якому країнам визначено 
відповідні квоти на емісії, 
котрі не можна перевищува-
ти. Якщо ж якась держава пе-
ревищила, повинна відкупи-
ти квоти в іншої країни, що 
їх не використала повністю. 
Людству дуже важливо про-
гнозувати, що буде з цими 
процесами у майбутньому — 
в 2050-му, 2100 році, — щоб 
вчасно втрутитися і не допу-
стити чогось незворотного. 
Але тут прогнозувати дуже 
важко, тому що, по-перше, 
всі ці величини неможливо 
виміряти (їх можна тільки 
оцінити з допомогою різ-
номанітних моделей, в які 
входить багато непевних па-
раметрів), по-друге, немає 
певності, за якими сценарі-
ями розвиватимуться краї-
ни. Матіас Йонас розробляє 
підходи щодо того, як мож-
на використати наші знання 
з минулого, щоб покращити 
прогнозування майбутнього 
(зменшити непевність таких 
прогнозів), саме в контексті 
проблеми емісій парникових 
газів і пов’язаних із цим змін 
клімату.

На зустрічі у Політехні-
ці в основному були присут-
ні магістранти й аспіранти 
кафедри ПМ (які слухають 
предмет „Математичні мо-
делі екологічних процесів та 
просторове моделювання“), 
молоді викладачі кафедри. 
Крім лекції, закордонний 
гість також розповів про 
книжку, співавтором якої є, 
про Літню програму для мо-
лодих учених в IIASA.

А на завершення при-
сутні через скайп поспіл-
кувались із молодими на-
уковцями Львівської полі-
техніки, які мають досвід 
співпраці в IIASA. Це аспі-
рантки кафедри приклад-
ної математики Ольга Да-
нило і Марія Галущак, які 
виграли стипендію Ернста 
Маха (Міністерства науки 
Австрії) для виконання до-
сліджень у Лаксенбурзі. Ма-
рія саме розпочала роботу 
в IIASA і буде там до кінця 
літа. Ольга вже завершила 
дослідження, а сьогодні, 
22 жовтня, матиме захист 
дисертації в Політехніці 
(218 ауд. 11 навчального 
корпусу, 14.00). Також по-
спілкувались із Миросла-
вою Лесів, у минулому асис-
тентом кафедри ПМ, яка 
виграла дворічну стипендію 
Євросоюзу для виконан-
ня свого проекту в IIASA 
(Marie Curie International 
Incoming Fellowship). І мо-

лоді, й досвідчені учені на-
голосили студентам на кіль-
кох моментах, що важливі 
для успішної самореаліза-
ції в науці, — це англійська 
мова („мова світу науки“), 
активний пошук міжна-
родних грантових програм 
і поїздки за кордон. Перебу-
вання там — це, за словами 
молодих дослідниць, нагода 
познайомитись із ученими 
з усього світу, пізнати різні 
підходи в науковій робо-
ті і обрати котрийсь, най-
відповідніший, для себе. 
Важливими є й відкритість 
та бажання саморозвитку: 
показовим є досвід Оль-
ги Данило у використанні 
можливостей онлайн-осві-
ти (курси на Coursera, edX).

Над проблематикою 
інвентаризації емісій пар-
никових газів у Політехні-
ці працюють з 2006 року: 
роботу в цьому напрямі 
започаткував Ростислав 
Бунь, перейшовши в уні-
верситет з науково-дослід-
ного інституту НАН Укра-
їни. Відтоді вже захищено 
8 дисертацій, виграно грант 
у рамках 7 Рамкової програ-
ми ЄС, було також 3 україн-
сько-австрійські, один укра-
їнсько-китайський проекти; 
молоді вчені отримали 13 ін-
дивідуальних міжнародних 
грантів, підсумував профе-
сор Ростислав Адамович.

Ірина ШУТКА
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практична освіта

Навчання має стати пріоритетним
З наступного року студенти вивчатимуть нові спеціальності. 

Перед інститутами і кафедрами стоять важливі завдання: 
якомога повніше зберегти „старі“ спеціальності, які пройшли 
гідне випробування часом, і що важливо — потрібні країні, 
а також перейти на новий, якісний процес викладання, досягти 
максимальної зміни свідомості студента, для якого навчання 
має стати пріоритетним, і викладача, котрий має змінитися 
сам. Як з цим намагаються впоратися в Інституті комп’ютер-
них технологій, автоматики та метрології, як дбають про те, 
щоб студенти мали нові підходи в освоєнні знань, розмовляємо 
з його очільником професором Миколою Микийчуком.

— Час невблаганно ставить перед 
нами нові завдання, які маємо вико-
нувати вчасно, — говорить Микола 
Миколайович. — Інститут орієнту-
ється на підготовку висококваліфі-
кованих інженерних кадрів у галузі 
комп’ютерної інженерії, захисту 
інформації, інформаційно-вимірю-
вальних систем, то очевидно, що дуже 
важливо мати для цього сучасне мате-
ріально-технічне забезпечення. Наші 
викладачі спільно зі студентами на 
основі своїх розробок обладнують 
навчально-наукові лабораторії но-
вим технічним забезпеченням, вико-
ристовуючи елементну базу україн-
ських виробників. У нас вже є кілька 
лабораторій, які впереваж реалізовані 
руками студентів. Під час виконання 
лабораторних робіт вони максималь-
но використовують комп’ютерну тех-
ніку, симуляцію процесів тощо. Це 
допомагає краще засвоювати необхід-
ну інформацію. Лекційні заняття про-
водимо як презентації, використову-
ючи сучасне аудіо-відео-обладнання. 
Намагаємося мотивувати викладачів 
читати лекції в інтерактивному режи-
мі, максимально залучаючи до спілку-
вання студентів.

— Але підготовка висококваліфікованого 
інженера залежить не тільки від ВНЗ…
— Мушу з приємністю відзначити, 
що нині близько 90 відсотків студен-
тів проходять практику у провідних 
організаціях, на заводах нашого ре-
гіону. Практичну складову намагає-
мося вирішувати й шляхом створен-
ня творчих колективів, де спільно 
з досвідченими інженерами молодь 
працює над науковими проектами.

— Як студенти ставляться до такої 
творчої праці?
— Дуже позитивно, адже залучаємо 
їх до серйозних розробок колективу 

в галузі підвищення обороно-
здатності країни, в розроблен-
ні систем, програм із забезпе-
чення безпеки інформації, зо-
крема у нашому війську, підвищення 
енергоефективності народного госпо-
дарства, розвитку інформаційних тех-
нологій, сучасних альтернативних 
джерел енергії, систем постачання 
гарячої води, створених на основі 
вітчизняних геліоколекторів. Закін-
чуємо розробку рекуператора, який 
в опалювальний сезон забезпечува-
тиме притік свіжого повітря з вулиці, 
мінімізуючи при цьому тепловтрати. 
Він буде втричі дешевший від імпорт-
ного. Якщо закордонні рекуперато-
ри призначені для індивідуального 
приміщення, то наші, до прикладу, на 
один поверх. Сподіваюся, що нашою 
розробкою скористається і Львівська 
політехніка. Основні кафедри, зокре-
ма ЕОМ, активно розвивають теорію 
кіберфізичних систем, маємо цікаві 
доробки з удосконалення структур 
існуючих комп’ютерів, з напрямів до-
сліджень у квантових комп’ютерах, на-
нотехнологіях. Зараз створюємо лабо-
раторію тепловізійного контролю, яка 
дозволить моніторити, хто, скільки 
і як споживає тепло. В цих розробках 
є чимало студентської праці, що дає їм 
можливість повірити в свої сили. Ра-
зом з іншими кафедрами університету 
хочемо створити реальний комплек-
сний проект „Розумний автономний 
дім“, який можна було б спочатку реа-
лізувати на базі Політехніки. Звичай-
но, для того треба створити мережу 
підприємств-сателітів, які б співпра-
цювали з Політехнікою на вигідних 
умовах. Тобто намагаємося йти трішки 
попереду новітніх досліджень, актив-
но залучаючи до них наших студентів.

— Чи  активні  студенти  в  науці  і  в 
навчанні?

— Питання це доволі не просте, бо 
іноді студенти потрапляють до нас 
не за покликанням серця. Старає-
мося з перших днів навчання роз’яс-
нити специфіку фаху, який вони 
обрали. Велику роль в активності 
студентів відіграють СНТК, різного 
рівня олімпіади, в яких наш інсти-
тут постійно посідає призові місця. 
Засвоєння знань багато залежить від 
фахових знань викладача, від вміння 
зацікавити предметом студента.

— Тобто, нині мають змінюватися не 
лише студенти, а й викладачі?
— Викладачі найперше, адже від них 
залежить якість навчального процесу. 
Оскільки ринок праці в нас не дуже 
розвинений, маємо забезпечувати 
нашим випускникам високий базо-
вий інженерний рівень і менеджер-
ські, інтерактивні властивості, щоб 
вони могли реалізувати себе не лише 
в основній спеціальності. Сприяє 
цьому й добра практика обміну сту-
дентами з Технічним університетом 
Ільменау, де наші найкращі студенти 
четвертого курсу навчаються впро-
довж дев’яти місяців, а потім отри-
мують подвійні дипломи. Нещодав-
но Львівська політехніка і Технічний 
університет Ільменау домовилися про 
нові форми співпраці, зокрема про 
створення спільних наукових груп 
двох університетів для вирішення 
конкретної проблеми європейського 
рівня, спільне наукове керівництво 
дисертаційними роботами та стажу-
вання наших викладачів у Німеччині, 
а їхніх — у нас. Тож робимо все, щоб 
підготувати високоякісного фахівця.

Катерина ГРЕЧИН
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з глибин історії

Головний садівник Львова
Мало хто нині знає про інспек-

тора міських парків, дирек-
тора міських садів або головного 
садівника Львова Арнольда 
Кароля Рерінга (1840 – 1913). 
Йому належить опрацювання 
проектів майже всіх зелених 
насаджень у парках, на цен-
тральних бульварах та площах, 
за якими він не лише наглядав, 
й доповнював малими архітек-
турними формами.

Нині відомі його найкращі проек-
ти, серед яких — парк Кілінського 
(нині Стрийський парк), в якому Ре-
рінг дуже вміло використав природ-
ні властивості ландшафту для ство-
рення одного із найгарніших парків 
тогочасної Європи: ввів регулярні 
композиційні елементи на верхній 
терасі, пагорби прикрасив рідкісни-
ми видами кущів, різноманітними 
деревами (40 тис.), створив мальов-
ничий ставок неподалік головного 
входу, теплицю та будинок садівни-
ка. До виставки крайової на верхній 
терасі парку архітектори побудували 
більше сотні павільйонів, виконаних 
у різних історичних стилях. А. Ре-
рінг перетворив територію виставки 
на чудовий квітник. Нині у парку по-
близу джерела можна побачити таб-
личку на його честь. До слова, упер-
ше комплексно зібрав дані про його 
творчість вікіпедист Сергій Леонов.

Свій талант головний садівник 
використав й під час створення 
Дендропарку крайової Лісової шко-
ли (нині дендрарій Лісотехнічного 
університету), курортного парку 
у Брюховичах, упорядкуванні Геть-
манських валів після „упакування“ 
Полтви під землю (нині пр. Шев-
ченка і Свободи). Знавці знаходять 
його „слід“ у Личаківському парку, 
міському парку (нині ім. І. Фран-
ка), сквері на пл. Св. Юра, у парку 
„Залізна Вода“, нинішньому парку 
ім. Т. Шевченка в Стрию тощо. Ча-
сто творив разом із знаними архі-
текторами і підприємцями Альфре-
дом Захаревичем та Іваном Левин-
ським.

У некролозі на Личаківському 
кладовищі написано: „Львів буде 
довго пам’ятати заслуги померлого 
Арнольда Рерінга“. Ці слова справ-
джуються сьогодні, адже пам’ять про 

великого садівничого повертають 
нащадкам науковці кафедри місто-
будування ІАРХ Львівської політех-
ніки, які планують у 2016 році прове-
сти велику міжнародну науково-піз-
навальну конференцію, присвячену 
цій легендарній особистості. Нині ж 
викладачі пропонують студентам, 
які вивчають ландшафту архітекту-
ру, виконати реконструкцію тих чи 
інших парків, скверів тощо. Саме 
тоді й знайомлять із творчістю відо-
мих людей Львова, зокрема і з А. Ре-
рінгом.

— Це надзвичайно короткий 
курс, який не дає можливості роби-
ти якість спеціальні дослідження 
окремих особистостей, які залиши-
ли помітний слід у нашому місті, — 

бідкається завідувач кафедри місто-
будування ІАРХ професор Галина 
Петришин. — Робимо це короткими 
штрихами у лабораторних роботах. 
Нині маємо готовий проект віднов-
лення клумби (його остання робота, 
що збереглася) між хрестом і фігу-
рою Матінки Божої на проспекті 
Свободи. Проект виконали спеціа-
лісти з ландшафтної архітектура під 
керівництвом старшого викладача 
Степана Тупіся та доцента Гали-
ни Лукащук. Наступного року там 
пе ресадять великі рослини, підго-
тують ґрунт і за нашим проектом 
реконструюють декоративно-квіт-
ковий партер. У Рерінга було дві 
клумби: одна поблизу Матінки Бо-
жої, друга — втричі більша — під са-
мим Оперним театром. Якщо в пер-
шому випадку ще чимось зарадити 
можна, то коло Опери зараз нічого 
вже не зробиш. Тепер дуже складно 
знайти хоча б окремі автентичні 

елементи робіт цього великого са-
дівника. Очевидно, найбільше мож-
на щось відновити у Стрийському 
парку. Хочемо повернути розарій, 
який колись там був. Можна було б 
відновити насадження коло на-
шої кафедри фізичного виховання 
(колишньому Палаці мистецтв), 
але робити це треба в комплексі 
з фонтаном. Шукаємо книжку „Са-
дівництво“ Рерінга, яку він видав, 
працюючи викладачем садівництва 
у закладі графа Станіслава Скарбека 
в Дроговижі. Вона вийшла друком 
у Львові, придбати її можна було на-
віть у книгарнях Варшави. На жаль, 
слідів її наразі не можемо знайти ні 
у Львові, ні в Польщі.

— Чому вирішили залучати студен-
тів до відтворення робіт Рерінга?
— Бо і нам, і студентам це цікаво. 
Наступного року займемося твор-
чістю Карля Бауера. Рерінга сміли-
во можемо додавати до візитівки 
міста. А Бауер створював Високий 
замок, губернаторські вали і наші 
ботанічні сади. Взагалі, нині на часі 
створення едукаційної навчальної 
програми для львів’ян, як це є в Єв-
ропі. На мою думку, на кожному де-
коративному дереві має бути його 
назва, на об’єкті — прізвище автора. 
До речі, в Зимній Воді Рерінг мав 
шкілку з різними деревами, зокрема 
й привізними, яку використовував 
для міста. Маємо подбати й про озе-
ленення вулиць, створення зелених 
острівців на міських зупинках (на 
щастя, нарешті починаємо поверта-
тися до цього міського комфорту), 
скориставшись досвідом Рерінга, 
який не лише озеленював місто, 
а заквітчував його. Зараз це успіш-
но роблять в Австрії і Німеччині. 
Їхні зелені острівці, алеї об’єднані 
в одну систему. Якщо Рерінг дуже 
любив декоративні квіткові пар-
тери, то тепер вважають, що на-
садження мають бути приязні до 
комах і птахів. Тобто, висаджувати 
треба не просто декоративні дерева, 
а медоносні, з ягідками тощо. Не-
щодавно в одному з урбанічних ра-
йонів Відня була приємно здивована 
реконструкцією вулиць: на деревах 
у центрі Відня співають… солов’ї.

Катерина ГРЕЧИН

SS  Проект відновлення клумби 
на проспекті Свободи у Львові
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пам’яті великого митрополита

Причастімося величного 
духу і мудрого слова
Підходить до завершення рік, проголошений Церквою Роком 

пам’яті Митрополита Андрея Шептицького. Впродовж цього часу 
„Аудиторія“ публікувала на своїх сторінках його безсмертні думки 
і повчання. Сьогодні, напередодні Дня, коли Митрополит відійшов 
у Вічність, хочемо підсумувати роль цієї могутньої постаті у житті 
українського суспільства.

Україна стане державою 
могутньою, з’єднаною, 
величавою
Хтось із мудрих людей сказав, що 
коли край і народ, у якому він про-
живає, терпить найбільші страж-
дання, Господь посилає свого 
слугу, щоб врятувати цей народ 
від загибелі. В українській істо-
рії такі Божі посланці приходили 
у найскладніші періоди його життя 
в неволі чи не кожного століття. 
У двадцятому Небо подарувало нам 
Андрея Шептицького.

Могутній дух Митрополита та-
кий потужний, що подолати його не 
вдалося жодній нечистій силі — ні 
за час його земного життя, ні після 
того, як Господь повернув його До-
дому. Як не намагалися різні ворожі 
до України режими (а за час діяль-
ності Митрополита, як відзначив 
єпископ Борис Гудзяк, в Галичині 
сім разів мінялися господарі) обме-
жувати, замовчувати, заперечувати 
духовну і просвітницьку діяльність 
Владики, применшувати його роль 
у житті українців, він завжди був 
і є разом із своїм народом.

Його ненавиділи польські шові-
ністи. Його заарештувала і вислала 
вглиб імперії російська влада, коли 
у Львів увійшли її війська під час 
Першої світової війни. Після роз-
паду Австро-Угорщини його зааре-
штували поляки за те, що підтриму-
вав ідею незалежності та ЗУНР. Його 
життя висіло на волосинці під час ні-
мецької окупації. Немає сумніву, що 
його репресувала б і радянська влада, 
якби життя Владики не обірвалося 
1 листопада 1944 року.

Так само боровся радянський ре-
жим і з духовною спадщиною Ми-
трополита. Та навіть у часи заборон 
пам’ять про науку і доброчинства 
Патріарха передавалася з покоління 
у покоління українців, бо неможливо 
було стерти з пам’яті і зруйнувати фі-

зично все те, що він створив і надбав 
для народу.

Сьогодні вдрузки розбивають-
ся всі вигадки і перекручення його 
біографії та діяльності, бо правда 
рано чи пізно обов’язково пере-
магає неправду не тільки в казках. 
Міф про зраду римо-католицькій 
вірі і перехід до Церкви Візантій-
ського обряду не витримує жодної 
критики, бо Андрей Шептицький 
походив зі стародавнього укра-
їнського роду (три його предки 
у ХVIII ст. були львівськими ми-
трополитами, будівничими со-
бору Святого Юра і митрополи-
чих палат). Так уже склалося, що 
у ХІХ ст. рід сполонізувався і пе-
рейшов на латинський обряд. Сам 
Владика казав, що він був лише 
позичений в українського народу 
і повернувся знову у його лоно.

Очоливши Греко-Католицьку 
Церкву, Андрей Шептицький підніс 
її на рівень, який відповідав ХХ ст. 
Сам василіянин, він заснував чини 
редемптористів і студитів, а також 
ряд згромаджень, заснував Гре-
ко-Католицьку Богословську Ака-
демію і планував перетворити її 
в Український Католицький Універ-
ситет.

Андрей Шептицький очолював 
делегацію до цісаря Франца-Йоси-
фа, яка обстоювала права україн-
ців в імперії, домагався створення 
українського університету у Льво-
ві. Фінансував створення Народної 
лічниці, сиротинця, був ініціатором 
і засновником Земельного банку 
у Львові, підтримував „Просвіту“, 
„Рідну школу“, „Сільського госпо-
даря“, „Пласт“ і подарував йому свій 
маєток у Підлютому.

Допомагав українським мит-
цям, заснував Національний музей 
у Львові і віддав йому свою приват-
ну колекцію, а згодом придбав для 
потреб музею будівлю на вул. Дра-
гоманова.

Шептицький зробив ряд важ-
ливих кроків для об’єднання укра-
їнських церков, налагодження 
зв’язків з російськими греко-ка-
толиками. Мав високий авторитет 
в Україні і світі.

Перебуваючи в Києві, взяв участь 
у з’їзді кооператорів Київщини, на 
якому були відомі діячі науки і куль-
тури, політики — Симон Петлюра, 
Софія Русова, Микола Міхновський, 
Сергій Єфремов. Вітаючи гостя, Єф-
ремов сказав: „Київ у своїх стінах не 
раз приймав в гості видатних людей, 
лідерів нації і борців за державну не-
залежність, але Ваш приїзд до Києва, 
високодостойний владико, можна 
порівняти хіба що з в’їздом гетьмана 
Хмельницького до Києва…“.

Андрей Шептицький у відпові-
ді сказав слова, які актуальні і досі: 
„Якою б не була Росія, вона добро-
вільно не зречеться своєї влади над 
Україною. Але якщо Україна хоче 
жити вільним життям, то мусить 
обов’язково відокремитися від Мос-
кви, повинна стати незалежною дер-
жавою, шукати собі союзників серед 
інших вільних народів“.

Сьогодні Митрополит уже зримо 
присутній у нашому житті — у ве-
личному пам’ятнику, який всупереч 
свідомим і несвідомим протестам 
постав перед собором Святого 
Юра, та доступних для людського 
ока і розуму його безсмертних тво-
рах. Адже напередодні 150-річчя 
вийшло чимало видань, зокрема 
об’ємний чотиритомник його пас-
тирських послань та інших праць. 
Усе ж хочу закінчити цю статтю, 
віщими словами Владики, промов-
леними на смертному одрі:

„Наша Церква буде знищена, 
розгромлена більшовиками. Але 
держіться, не відступайте від віри, 
від святої Католицької Церкви. 
Вона буде гарнішою, величавішою 
від давньої та буде обнімати цілий 
наш народ. Україна звільниться від 
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не просто спогад Галина Дичковська

Не здійснений і вже нездійсненний діалог 
на фоні „самашедших записок“

Історія 2
„Мабуть, у всіх родинах буває оце переродження в побут. Будні роблять людей буденними“.

Л. Костенко, Записки українського самашедшого, с. 21.

— Ти боїшся буднів?
— Буднів? Нє…
— Кажуть, будні руйнують сім’ї.
— Твою сім’ю зруйнували будні? 

Знаєш, вибач, що я не заїхав тоді, 
у Львові, просто якось подумав, що 
може ти там уже не живеш.

Ну от, ти, як завжди, — б’єш у де-
сятку. Мою сім’ю справді зруйнували 
не будні. А що тоді?

— У мене не було сім’ї, одна пе-
чатка в паспорті. А в тебе була?

— Не знаю. Колись давно здава-
лося, що була.

— А потім?
— Потім я зрозумів, що нічого 

нема. Я ніколи вже не одружуся.
— Чому? Молодиці за тобою за-

глядають.
— Та хай гледять. Маєш коханця?

— Ні.
— Чому?
— Та так, коли боягузство пе-

реходить межу, воно стає підлістю, 
а це вже не цікаво.

Ти більше нічого не питаєш, ніби 
до найменшої крихти знаєш подробиці 
мого життя. Не питаю і я, теж ніби до 
крихти все знаю. А може таки і знаю?

— Може б це в тебе закохатися? 
Ревнували ж мене до тебе колись твої 
поклонниці, особливо як їм вдавало-
ся дізнатися, що я тобі не сестра.

Намагаюся себе хоч якось розгой-
дати до тебе, та дзуськи. Таки, певно, 
я тобі сестра.

— Оце зараз — будні? — питаю я, 
нарізаючи цибулю до салату.

Ти, витягуючи печену картоплю 
з печі:

— Не знаю. Я просто радий, що 
ти приїхала. Пам’ятаєш, як там, 
в Інті, я водив тебе на мультики?

— Тільки трохи, мені ж було 
лише чотири роки, може п’ять. 

— Знаєш, чим дивні родини на-
ших батьків?

— ?
— Коли вони спілкувалися, були 

не будні. Святість була. А нам, ма-
лим, здавалося, що то свято. Ми ду-
мали, що всі так живуть.

Я раптом починаю тямити, що ти 
черговий раз маєш рацію.

— То сім’ї руйнують не будні, 
а просто відсутність святості… 
А зараз у цій бульбі і цьому салаті 
є святість?

— Є, бо я радий, що ти приїхала.

Історія 3
„Україна — це резервація для українців, жоден українець не почувається своїм у своїй державі“.

Л. Костенко, Записки українського самашедшого, с. 23.

Страшенно, божевільно, патоло-
гічно, незбагненно люблю Вогонь. 
Дивнезна стихія ненашого світу 
в нашому світі. Із купи непотребу 
робить тепло і жменьку попелу… 
Було? Не було… Хто ти? Наче виві-
ряєш все на правдивість, висвітлю-
єш нутро до найглибшого ніщо. Чи 
Щось? Звільняєш те Щось від зов-
нішніх оболонок, щоб воно нарешті 
могло явити себе світу…

Пек-ло… пече… піч…
Вогонь м’яко лускає сухе гілля, не 

можу відвести погляду, наче вогне-
поклонниця. От тільки вони бояться 
Його занечистити, а я чудуюся здат-
ності із нечистого робити чисте. На-
віть сажа перетворюється в алмаз, 
тільки то має бути дуже сильний Во-
гонь…

— Знаєш, ото так подумав… Я, 
певно, не люблю українців.

Ми сидимо на моєму подвір’ї і па-
лимо вогонь. Вогень — як кажуть 
гуцули. Хочу навчити тебе ходити по 
грані. Після інсульту в тебе терпне 
нога, а жар вогню дає тілу хороший 
імпульс до життя.

— Ти не любиш свого тата?
— Та нє… я не про те, ти ж зна-

єш, про що я…
Знаю. І мене це злить. В тій твоїй 

фразі читаю інше: „Ти ж розумієш, 
мала, нема чого жити, просто нема 
чого.“. І від того стає так тоскно, 
так тяжко надривно, наче морозя-
ний відчай залазить тобі в горлянку 
і дусить, дусить, дусить… То певно 
тому так люблю вогонь.

— Кілька років тому я робила та-

бір молодіжний, бандерівцям при-
свячений. З’їхалось люду з усієї Укра-
їни. Якраз 24-го серпня дітлахи вирі-
шили побавитись. Із пляшок зробили 
такі собі водяні пукавки та ганяють 
по лісі. Пародія на пейнтбол ніби… 
І ото якраз на мене вистрибує дівчат-
ко (напівузбечка, на чверть росіянка, 
на чверть українка) з тою пукавкою, 
обливає мене водою з ніг до голови 
і кричить: „Слава Україні!!! Я поняла, 
Галя, я поняла!!! Я люблю эту страну, 
люблю этих людей, люблю тебя!“

Ти довго мовчиш, докурюєш ци-
гарку до кінця:

— А як тебе поб’ють ногами так, 
що ти обісцишся, то вона теж тебе 
любитиме?

Далі буде.  
Початок у ч. 29

свого упадку та стане державою мо-
гутньою, з’єднаною, величавою, яка 
буде дорівнюватися другим високо 
розвинутим державам. Мир, добро-
бут, щастя, висока культура, взаєм-

на любов і згода будуть панувати 
в ній. Все те буде, як кажу, тільки 
треба молитися, щоби Господь Бог 
і Мати Божа опікувалися завжди на-
шим бідним народом, який стільки 

витерпів, щоб ця опіка тривала віч-
но. Прощаюся з вами. Будьте силь-
ні і стійкі у вірі, витривалі, ревні 
в служінні Господу Богу“.

Ярослава ВЕЛИЧКО
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ініціативи

Міжнародники підкорили 
Говерлу і здружилися
Кафедра політології 

та міжнародних від-
носин Інституту гума-
нітарних та соціальних 
наук має багаторічну 
традицію — щороку 
спільно зі студентами 
відвідувати різні місця 
України.

— Нещодавно зі студен-
тами 1–3 курсів ми підко-
рили Говерлу і розгорнули 
на ній Державний прапор 
України. Зараз цей стяг із 
підписами всіх студентів, 
які були там, і з колективною фото-
графією розміщено на почесному 
місці в аудиторії нашого інститу-
ту, — розповів доцент кафедри по-
літології та міжнародних відносин 
ІГСН Олександр Горбач. — Дорогою 
ми ще заїжджали на Скелі Довбуша. 
Це дуже добрий спосіб перезнайо-
митися, здружитися. Повертаючись 
додому, студенти вже планували на-
ступні поїздки. Наша кафедра завж-
ди підтримує такі ініціативи.

— Це моє перше сходження на 
Говерлу і, взагалі, я вперше побувала 
в Карпатах. Хоч було досить важко, 
але коли досягаєш вершини —не-
ймовірні враження. Дехто казав, 
що більше не піде, а я вирішила, що 
обов’язково ще піднімуся на Говер-

лу, — сказала третьокурсниця ІГСН 
Роксана Щукіна з Луганська.

— Я розповідала про цей похід, 
про цю чудову традицію своїм дру-
зям і родині. Для мене сходження 
на Говерлу — ще один виклик самій 
собі, ще один пункт у житті, який 
обов’язково треба виконати. Думаю 
для кожного українця повинен бути 
цей особливий пункт — піднятися 
на Говерлу. Коли ми поверталися, то 
вирішили, що хочемо побачити різ-
ні міста, пам’ятки України. Думаю, 
наступного разу не викладачі будуть 
ініціювати поїздку, а ми, — додала 
студентка третього курсу ІГСН Хен-
ріка Вітрцньок із Маріуполя.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко
Минулої неділі у Львові відбулася 

велелюдна молитовна хода. Кілька 
сотень людей, зокрема й чимало вій-
ськових, пройшли від храму Святого 
Архистратига Михаїла до Архика-
тедрального собору Святого Юра, 
молячись на вервиці за мир і Божу 
мудрість для українського народу.

17 жовтня у Мюнхені на кладовищі 
Вальдфрідхоф відбулося урочисте 
освячення відновленого пам’ятни-
ка на могилі Героя України Степа-
на Бандери. У церемонії на честь 
Степана Бандери поряд з єписко-
пом Криком і генконсулом України 
взяли участь діти героїв АТО.

У Канаді зняли перший повноме-
тражний фільм про Голодомор 
1932–33 рр. — „Гіркий врожай“. На 
великий екран він вийде в січні 
наступного року. Кінофільм зняв 
канадський режисер Аян Ігнатович, 
батьки якого в часи Другої світової 
війни втекли з радянської України. 
Головні ролі у фільмі зіграють зірка 
„Зоряних воєн“ і фільмів про „Су-
пермена“ Теренс Стамп і британ-
ський молодий актор Макс Айронс. 
У сюжеті йтиметься про історію 
кохання в розпал жорстоких подій 
в Україні.

До Дня захисника України на Е-ар-
хіві визвольного руху виклали 
у вільний доступ 63 документи 
ОУН, що були знайдені у бідоні 
в лісі на Хмельниччині. Загалом 
там був 81 документ, 18 з яких ще пе-
ребувають на реставрації, а також 
шматки тканини, декілька десятків 
пар нових жіночих бавовняних пан-
чіх, набір для гоління (лезо, пома-
зок, півпляшки одеколону), близько 
десятка новеньких кишенькових 
дзеркалець і дещо із посуду.

Через півтора року після Майдану 
українське суспільство продовжує 
вірити в демократію, утім, най-
більше непокоїться за економічне 
благополуччя та повільні зміни 
в країні. Про це свідчать результа-
ти щорічного дослідження, прове-
деного Міжнародною фундацією 
виборчих систем на замовлення 
уряду США. Найбільше українців 
турбує конфлікт на Донбасі, високі 
ціни, корупція та бідність. При цьо-
му, бойові дії на сході України, де 
триває перемир’я із періодичними 
порушеннями, за останні три місяці 
почали непокоїти менше.

За матеріалами інформагенцій



ч. 30 [2910]
22 жовтня — 4 листопада 2015 13ч. 30 [2910]
22 жовтня — 4 листопада 2015 13МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

активна молодь

Великі зміни починаються 
з малих кроків
Познайомившись із другокурсницею Інституту гуманітарних та соціальних 

наук Ольгою Часовською на конференції, яку ініціювали студенти спіль-
но із очільником осередку Товариства „Просвіта“ цього інституту, доцентом 
кафедри політології та міжнародних відносин Оксаною Волинець, присвячену 
постаті Митрополита Андрея Шептицького, подумала, що саме про таку молодь 
потрібно писати. Отже, трохи думок активної студентки, майбутнього політо-
лога Ольги Часовської.

Починаю зі себе!
— Я — блогер, маю влас-
ний інтернет-ресурс, де 
намагаюся висвітлювати 
події рідного селища — 
Брюховичі, щоб у такий 
спосіб показати мешкан-
цям його справжню вар-
тість. Мій блог зорієнтова-
ний на те, щоб розповідати 
брюхівчанам про події, які 
відбуваються, про людей. 
Також я — актор літера-
турно-театральної студії 
„Чарівна торбинка“, часто 
й сама є співорганізатором 
багатьох заходів. У контек-
сті цієї студії проводимо 
різні культурні заходи. 
В такий спосіб наша мо-
лодь провадить активне 
громадське життя.

Моя позиція — зміни 
треба починати зі себе, зі 
свого дому, зі своїх сусідів. 
Коли правильно все органі-
зувати на локальному рів-
ні, то буде правильно і на 
глобальному. Але завжди 
варто починати з власної 
позиції, уявлень, знань.

В авангарді 
новітньої історії
Цікавлюся політикою, бо 
фах такий. Але, крім цьо-
го намагаюся зрозуміти 
і проаналізувати процеси, 
які відбуваються в державі 
і світі. Для України зараз за-
лишається актуальним пи-
тання формування інститу-
ту громадянської позиції.

Молодь завжди була 
і залишається в авангарді 
всіх подій. Вона є безпо-
середньо творцем історії, 

але, на жаль, нерідко стає 
інструментом у вмілих ру-
ках вищих чинів і жерт вою 
політики. Бо ідеологіч-
но заангажована молода 
особа піддається емоціям, 
впливу подій і її легко ви-
користати. На мою думку, 
молоді треба більше ана-
лізувати хто і що робить, 
для чого туди прийшов, 
що обстоює. Бо часто за-
вуальовують справжні цілі 
під гарні справи.

Добрим прикладом та-
ких політичних ігор були 
події 31 серпня біля Вер-
ховної Ради. Вважаю, що 
це спроба залякати мо-
лодь, щоб не виходили на 
акції протесту, бо в тако-
му разі максимум на що 
спромоглися б — диван-
ний протест. Але ця подія, 
навпаки, піднесла дух, — 
відбувся опір, з’явилася 

більша мотивація для ви-
словлення власної позиції.

Черпати знання  
звідусіль
Політехніку обрала з кіль-
кох причин. Передовсім 
цей виш видався мені сво-
єрідною френдлі-зоною — 
комфортною і сприятли-
вою для студента не лише 
в навчанні, а й реалізації 
себе як особистості, роз-
витку внутрішнього по-
тенціалу. Можливість 
різновекторного розвит-
ку саме в цьому виші мене 
привабило найбільше. 
Я мала нагоду розглянути 
кілька варіантів для нав-
чання, багато моїх дру-
зів-студентів розповідали 
про свої університети.

Навчання для мене — 
це передусім внутрішня 

мотивація прийти і дізна-
тися на парах щось нове, 
корисне. Завжди намага-
юся знайти додаткову ін-
формацію в підручниках, 
книгах, у ЗМІ, зокрема 
в іноземних. І в такий спо-
сіб можу формувати власне 
бачення тієї чи іншої теми. 
Крім цього черпаю багато 
корисного для навчання. 
Доброю можливістю для 
заглиблення в теми, які 
зацікавили, є учать у кон-
ференціях.

У майбутньому планую 
реалізувати себе в Україні. 
Моя спеціальність — екс-
перт із міжнародної по-
літики. Думаю, це універ-
сальна професія, а у Львові 
досить сприятлива атмос-
фера для цього фаху. В нас 
дуже багато філій інозем-
них компаній, місто актив-
но співпрацює з іноземни-
ми організаціями.

У вільний час займаю-
ся спортом, часто подоро-
жую з коханим хлопцем. 
Нам полюбилися Карпати: 
близько і, як для студен-
тів, — бюджетний варі-
ант. Коли трапляється на-
года видряпатися на гору, 
то це для нас найкращий 
відпочинок. Також про-
водимо час із домашніми 
улюбленцями — обоє ма-
ємо собак.

Люблю читати, подо-
бається історична літера-
тура. Хочеться знати свою 
історію, розвивати свідо-
мість. Намагаюся засто-
сувати на практиці те, що 
ввібрала для себе з теорії.

Наталія ПАВЛИШИН
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коротко
„Тартак“, „ВВ“, „Танок на майдані 

Конго“, етномузика та народні 
ремесла — на минулих вихідних 
Львів фестивалив на „Країні мрій“ 
Олега Скрипки. Всі заходи відбу-
валися у Шевченківському гаю. 
Діяли дві сцени й дитяча галявина, 
козацький табір, ремісниче міс-
течко, на стародавньому ярмарку 
майстри і ремісники пропонували 
всяку-всячину.

У галереї „Зелена канапа“ театраль-
ні художниці Дарія Зав’ялова, 
Віоліна Даренська й Олена Зотова 
презентують спільну виставку 
текстилю „Шовк і льон“. На вистав-
ці авторки представляють ляльки 
і текстильні картини, виготовлені 
з шовку й льону — найдавніших 
і найкоштовніших тканин, які при-
думало людство.

Український прозаїк і поет Сергій 
Жадан отримав престижну 
літературну премію „Анґелус“, 
нею в Польщі нагороджують 
найкращих авторів Центральної 
Європи. Журі присудило Жадану 
премію за книгу „Месопотамія“, 
яку в 2015 році було перекладено 
польською. В Україні твір з’явився 
торік. „Месопотамія“ — балада 
про українські реалії, про заплу-
тану долю мешканців Харкова. 
Жадан став третім українським 
автором (після Юрія Андруховича 
й Оксани Забужко), що отримав 
цю премію.

29 жовтня — 1 листопада у Львові 
пройде 16-й Lviv Fashion Week — 
свої нові колекції весна-літо — 
2016 продемонструють 35 дизайне-
рів. Серед міжнародних гостей — 
білоруські й польські дизайнери. 
Молоді учасники Lviv Fashion Week 
позмагаються у конкурсі „Сабо-
таж“ — десять фіналістів проде-
монструють свої колекції у форматі 
презентації.

У концертному графіку відомої 
японської піаністки і композитора 
Хіромі (Hiromi) з’явилося й два 
українські міста: 1 листопада — 
Київ, 2 листопада — Львів. Зустріч 
львівських меломанів із віртуоз-
ною та харизматичною піаністкою 
відбудеться у львівській Опері, 
початок концерту о 19.00. На слуха-
чів чекатиме експресія, динаміка, 
драйв, пост-поп, академічна класи-
ка, фюжн, традиційний джаз.

За матеріалами інформагенцій

знай наших!

Тріо „Сузір’я“ і його 
щаслива пісенна „Доля“
Оксана Сондей (ІГСН), Катерина Гладій (ІМФН) і Наталія Варцаба 

(ІНЕМ) взяли участь у Міжнародному пісенному фестивалі твор-
чої молоді та студентів „Доля“, який відбувався у Києві з 30 вересня до 
2 жовтня, й повернулися додому з нагородами.

Фестиваль, який 
у 1992 році заснував 
народний артист 
У к р а ї н и  М а р ’ я н 
Гаденко, дав крила 
для злету багатьом 
тепер народним 
і заслуженим ар-
тистам, тому мож-
ливість виступити 
на ньому стала для 
дівчат шансом за-
світити свої імена 
на естрадному вид-
ноколі.  Першим 
приємним момен-
том був результат 
відбору — після 
прослуховування надісланих запи-
сів зі 165 заявок журі вибрало лише 
32, до вибраних належали і полі-
техніки. Два перші фестивальні дні 
принесли багато не лише вражень 
і спілкування, а й очікувань — най-
кращі виконавці потрапляли на га-
ла-концерт у місті Буча, на ньому 

й мали оголосити та нагородити 
переможців.

Конкурс проходив у трьох номі-
націях — сучасна українська пісня, 
авторська пісня та співана поезія, 
сучасна обробка народної пісні. 
У конкурсі могли взяти участь як 
окремі солісти, так і дуети й тріо. 
Оскільки дівчата займаються в ан-
самблі естрадної пісні „Сузір’я“, 
який діє при Народному домі „Про-
світа“ Львівської політехніки, то 
й своєму тріо вони дали аналогічну 
назву й на фестивалі виконували дві 
пісні — „Батькова сорочка“ й „Де ти 
тепер?“, які входять у репертуар ан-
самблю. Дівчата переживали, бо пе-
ред поїздкою прихворіли. Крім цьо-
го, досі вони були лише на менших 
фестивалях і багато учасників „Долі“ 
мали, на відміну від них, професійну 
музичну освіту. Тому рішення журі 
їх неймовірно втішило: у номінації 
авторська пісня та співана поезія Ка-
терині Гладій було присуджено пер-
ше місце, в естрадній пісні тріо „Су-
зір’я“ — друге місце, а Оксані й На-
талі — третє. Голова журі Мар’ян 
Гаденко, якому дуже сподобався спів 
львів’янок, у нагороду подарував їм 
ще й поїздку до Прибалтики.

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО
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у фокусі

Мотивуємося на спорт
Кожен ваш день схожий на „День бабака“, і ви, щоб, нарешті, пере-

стати бути Філлом Коннорсом, вкотре вирішуєте щось у своєму 
житті змінити, приміром, почати бігати. Зранку дзвенить будильник, 
ви позіхаєте і… Знову дежавю! Чи можна якось вийти з цього зача-
рованого кола? Найрадикальніший метод — вдягнути спортивний 
костюм, взути кросівки й так лягти спати. Або, прочитавши цю стат-
тю, знайти свій підхід до спортивної самомотивації.

Як це роблять вони
Відомий київський food-блогер 
і адепт здорового способу життя 
Настя Голобородько в одному з по-
стів пише: „Мені часто ставлять 
запитання про те, як змусити себе 
займатися спортом, рано прокида-
тися, правильно харчуватися? Ніяк. 
Не треба змушувати. Не потрібно 
робити те, що не подобається. Про-
сто потрібно не лінуватися знайти 
заняття до душі. Результат буде тоді, 
коли ви отримуватимете за-
доволення від своєї зайня-
тості. Взагалі, я думаю, що 
радість і розвиток взаємо-
пов’язані“. Під час занять 
спортом Насті приносять 
задоволення і процес, і ре-
зультат, хоч процес, мабуть, 
більше, незалежно від того, 
чи то біг, чи йога, чи тре-
нування у залі. Тому годи-
на активності щодня — це 
для дівчини святе, і тоді, як 
у рекламі, „нехай весь світ 
зачекає!“.

Студент другого курсу 
ІГСН Львівської політехніки Ми-
хайло Мартин провів власне міні- 
опитування щодо мотивації студен-
тів-спортсменів. Так Назар Васечко 
(ІКНІ, другий курс, гравець команди 
„Київські бандити“, з переїздом до 
Львова планує грати у „Львівських ле-
вах“) вважає, що його наснага у тому, 
що в американський футбол, яким за-
ймається, грають справжні чоловіки: 
„Я маю на увазі не в плані фізичному, 
а більше в плані ментальному. Харак-
тер, пробивний стимул вирощує саме 
цей спорт“. Надихає хлопця на занят-
тя американським футболом і Андрій 
Кравченко, який розвинув філософію 
американського футболу в Україні.

Однокурсник Назара Роман Ма-
гоцький тричі на тиждень ходить 
у басейн: „Для мене плавання — це 
стиль життя, буденна річ, це сти-
хія, в якій я почуваю себе вільним. 
Не поплавати — це як не поспати, 

не поїсти, не отримати ковток сві-
жого повітря. Без цього вже ніяк, 
це вже в крові“. Допомогли обрати 
цей вид спорту батьки, розгледів-
ши у своїй дитині особливу любов 
до води. Однак хлопець, хоч і бере 
приклад з гуру плавання, чемпіона 
Олімпійських ігор Майкла Фелпса, 
планує плавати все життя, не хоче 
брати участь у змаганнях — „це не 
для мене, я роблю тільки те, що мені 
подобається“.

Що можете ви
Актор Пітер Клеменс поставив перед 
собою мету — чотири рази на день 
займатися спортом. Врешті-решт, 
насправді він майже завжди відкла-
дав ті заняття „на завтра“. „Згодом 
я зрозумів, що ліпше займатимуся 
спортом раз на день, але це стане 
моєю звичкою“, — резюмував він. 
Якщо ви постійно відкладаєте спорт 
на невизначене „завтра“, то, мож-
ливо, причина в недосяжності ці-
лей — пробігти відразу кілька кіло-
метрів, видряпатись без підготовки, 
з першого ж разу на найвищу гірську 
вершину, перепробувати всі можливі 
тренажери і т. ін. — організм під-
свідомо пручається надмірностям. 
Будьте реалістами: об’єктивно оці-
ніть свої можливості, потреби й ре-
сурси. Якщо раніше ви не робили на-
віть елементарної ранкової зарядки, 
не ходили в походи або хоча б регу-

лярно годинами не блукали містом, 
пішки чи на вéлику, то раптові знач-
ні фізичні навантаження стануть для 
тіла стресом. Почніть з меншого, ро-
біть менше, проте постійно — перші 
позитивні результати надихатимуть 
діяти далі.

Що би там не казали ваші дру-
зі й ваше відображення у дзеркалі, 
найліпшим мотиватором стануть 
власні записи — у блокноті, у бло-
зі, у соцмережах. Якщо ви публіч-
но оголошуєте, що от, почав(ла), 
збираюсь протриматись стільки-то, 
роблю се й те, то вас словесно під-
тримають френди, хтось, можливо, 
перейме ваш запал, а ви почувати-
метесь зобов’язаними звітувати собі 
й загалу, і, так би мовити, „трима-
ти марку“. Крім цього, зафіксовані 
факти ваших хай і малих досягнень 

підніматимуть вам самоо-
цінку — „я таки можу!“.

Ще одним джерелом 
мотивації є живі прикла-
ди інших людей, які змог-
ли подолати себе і мають 
досягнення у спорті. В ін-
тернеті можна знайти як 
мотиваційні фільми, так 
і короткі відеоролики про 
відомих спортсменів: їм 
теж було важко, вони зазна-
вали поразок, але не кидали 
розпочатої справи. Моти-
вувати можуть і віртуальні 
розповіді простих людей, 

для яких і без медалей спорт у кайф.
Інколи почати легше, ніж про-

довжити: будь-який запал, яким би 
гарячим він не був, охолоджують по-
милки і перешкоди. Буває, що настрій 
не спортивний, є більш привабливі 
пропозиції на вихідні, ніж басейн, 
погода не те, що не для кросу, а й не 
для виходу з дому… За будь-які слаб-
кості й „збої у програмі“ карати себе 
не варто, ліпше винагороджувати за 
маленькі перемоги — пряник завжди 
ефективніший від батога. До того ж, 
потрібно точно знати, заради чого ви 
вирішили займатись спортом. І ще: 
коли мета скерована на короткотри-
валий ефект — комусь сподобатись, 
щось комусь довести, то навряд, чи 
заняття спортом стануть для вас 
улюбленими і затримаються у ваших 
життєвих планах надовго.

Наталя ЯЦЕНКО
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імунітет

Чи готовий організм до холодів?
Осінь — час не лише збирати врожай овочів та фруктів, робити 

зимові запаси, а й готувати свій організм до зими. Так-так, медики 
наполягають, що готувати організм до настання зими слід заздалегідь. 
Коли цього не врахуємо, то в холодну пору року можна виявитися без-
силим у боротьбі з епідемією грипу та іншими захворюваннями.

Усе залежить 
від опірності
Саме тепер ми часто згадуємо про 
імунітет — сукупність захисних 
організмів до збудників хвороб, 
насамперед інфекційних. Імунітет 
залежить від взаємодії одночасно 
кількох систем — нервової, ендо-
кринної, регулювання обміну ре-
човин та інших складних процесів 
в організмі. Імунну систему лю-
дини формують вилочкова залоза, 
кістковий мозок, ембріональна (під 
час внутрішньоутробного розвит-
ку) печінка, лімфоїдні утворення 
кишківника, лімфавузлів, селезінка 
тощо. Тобто імунітет залежить від 
загального стану людського орга-
нізму. Якщо дитячий імунітет пе-
реживає кілька етапів формування, 
то дорослий уже цілком сформова-
ний. На думку лікарів, якщо в пе-
ріод зростання організм не зазна-
вав впливу шкідливих чинників, на-
приклад, екологічних катастроф чи 
шкідливих звичок, то в дорослому 
віці він проявляє стійкість до різ-
номанітних вірусних застуд. Тому, 
закономірно, доросла працездатна 
людина, якщо вона загалом здоро-
ва, хворітиме найменше. Натомість 
уже в старшому віці організм слаб-
шає і має більше шансів підхопити 
ту чи іншу недугу.

Є дуже багато причин і чинників, 
які сприяють зниженню імунітету. До 
основних належить неправильне хар-
чування, низькобілкова та невітамін-
на їжа, хронічні інфекції (карієс, сину-
сит, тонзиліт, пієлонефрит, цистит), 
хронічні недуги органів травлення, 
екологічні катастрофи, неадекватне 
застосування антибіотиків.

Імунітет виконує в нашому ор-
ганізмі неймовірно важливу роль — 
оберігає нас від інфекцій, вірусів 
і мікробів. Це ціла система, що під-
тримує здоров’я, бадьорість і витри-
валість. Є люди, які з народження ма-
ють міцний імунітет. Але є й такі, що 
не перестають хворіти, на ходу під-
хоплюють будь-яку хворобу. Тому тут 

потрібна допомога лікаря, який може 
призначити імуностимулятори.

Однак несприятлива екологія, 
нездоровий спосіб життя, стреси та 
інші неприємні чинники призводять 
до того, що навіть сильний імунітет 
із часом стає більш вразливий. До 
того ж, мікробам, вірусам і бактері-
ям, які ми так ретельно виганяємо зі 
свого життя, нічого іншого не зали-
шається як мутувати, пристосову-
ючись до нових умов і нових ліків. 
Отож, замість думати, який арсенал 
ліків закупити перед початком се-
зону простудних епідемій, дореч-
но підвищити імунітет.

І… від способу життя
Очевидно, нагадування про при-
родні вітаміни для декого звучатиме 
банально, проте… Для поліпшення 
опірності організму до простудних 
захворювань слід вживати багато 
вітамінів власне не таблетованих, 
а в натуральних продуктах. Віта-
мін С — №1 для зміцнення імунітету. 
Він міститься у цитрусових, солодко-
му перці, ківі. Важливий комплекс для 

всього організму — вітаміни групи B, 
які є у м’ясі, рибі, яйцях, зернових, 
молочних продуктах. У холодну пору 
треба споживати більше залізовміс-
них продуктів: печінки, м’яса, яєць 
і морських продуктів, адже нестача 
заліза може призводити до знижен-
ня в крові гемоглобіну і погіршення 
припливу кисню в клітини організму. 
Не забуваймо про мед, сухофрукти, 
горіхи, зернові каші, кисломолочні 
продукти. Активізувати кровообіг 
і зігрітися в холод допоможуть спе-
ції — перець, кориця, імбир, гвозди-
ка, куркума. У холодну пору актуальні 
часник, цибуля, редька.

Не слід нехтувати і повноцінним 
сном. Необхідно спати не менше 
7–8 годин, щоб організм пручався 
застуді та легше переносив її.

Не треба забувати і про елемен-
тарну гігієну — миття рук після при-
ходу з вулиці та перебування в гро-
мадських місцях. Також фахівці ра-
дять у холодну пору після повернення 
додому промивати ніс, щоб вимивати 
бактерії, які потрапляють туди з по-
вітря. Для цієї процедури доречно 
застосувати соляний розчин.

Одягатися слід тепло, але не пе-
рекривати надходження кисню до 
шкіри; не забувати про шарф, рука-
вички і вовняні шкарпетки, щоб руки 
і ноги були в теплі, аби кров по всьо-
му тілу циркулювала рівномірно.

Щоб підвищити опірність орга-
нізму до застуд, не відмовляймося 
від фізичних навантажень. Робімо 
ранкову гімнастику, пройдімося 
дві — три зупинки пішки замість 
того, щоб у час пік довго очікувати 
на транспорт, а потім ще й тіснитися 
в ньому, часто перебуваймо на сві-
жому повітрі. Особливо про це треба 
подбати людям розумової праці.

Шкідливі звички згубно вплива-
ють на судини, сприяють їхньому 
звуженню, що погіршує кровообіг 
і призводить до частих замерзань. 
Ворогом нашого організму також 
є стрес. Тому необхідно намагатися 
мати максимально позитивний на-
стрій, більше думати про хороше, 
частіше посміхатися. Психологи 
впевнені, що оптимізм — найкраща 
профілактика будь-якого захворю-
вання.

Підготувала Ірина МАРТИН
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Кросворд
Горизонтально:
3. Фахівець, що вивчає земну атмосферу, прогнозує 
погоду. 5. Ігумен католицького чоловічого монастиря. 
7. Дейтерій для водню. 8. Струнний щипковий музич-
ний інструмент з резонатором і педалями. 10. При-
лад для вимірювання частоти обертання якогось тіла. 
13. Концентрований розчин цукру. 15. Змія родини 
аспідових. 17. Прилад для визначення темпу виконання 
музичного твору. 18. Неосвічена, незнаюча людина, 
неук. 19. Особа, яка пише протокол зборів, засідання. 
21. Вид скульптурної прикраси (барельєф, горельєф) 
у вигляді голови людини, тварини чи фантастичної 
істоти. 23. Нестримний сміх. 24. Найяскравіша зірка 
в сузір’ї Лева. 25. Невеликий вірш дотепного чи до-
шкульного змісту. 30. Заряд мисливської рушниці — 
дрібні металеві кульки. 31. У давньогрецькій міфології 
він стояв по горло у воді й бачив плоди на гілках дерев, 
але не міг ні напитися, ні наїстися. 32. Сорт фаянсу, що 
подібний до порцеляни. 33. Визначення державного 
кордону на місцевості.

Вертикально:
1. Солом’яний дах хати. 2. Турбота, що непокоїть, пору-
шує спокій. 3. Міжнародна одиниця довжини. 4. Одини-
ця ваги, що дорівнює вазі одного кубічного сантиметра 
води. 6. Столиця Лівану. 9. Спортивна командна гра 
з м’ячем. 11. Цар Вавілонії, юридичний кодекс якого 
зберігається у Луврі. 12. Народне господарство країни. 
13. Частина навчального року між сесіями. 14. Офіційна 
заява держави про свою незгоду з яким-небудь рішен-
ням, дією іншої держави. 15. Випалена до повного спі-
кання високоміцна цегла. 16. Склад зброї та військового 
спорядження. 20. Ссавець родини котячих, поширений 
в Америці; сріблястий лев. 22. Великі змагання на віт-

рильних суднах. 26. Відсутність світла; темрява. 27. Ви-
сока палиця з перекладками, на яку спираються пахвами 
при ходінні люди з хворими ногами. 28. Твір образо-
творчого мистецтва допоміжного характеру, виконаний 
з натури. 29. Французький письменник, автор романів 
„Черево Парижа“, „Жерміналь“.

Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар
24 жовтня — Міжнародний день Органі-
зації Об’єднаних Націй.
25 жовтня — День автомобіліста і дорож-
ника.
1 листопада — День Листопадового чину 
(проголошення ЗУНР).
3 листопада — День ракетних військ і ар-
тилерії.
4 листопада — День Прикордонних військ.

Пам’ятні дати
22.10.1835 — загинув на Подiллi легендар-
ний народний месник Устим Кармелюк.
22.10.1892 — помер Олександр Навроць-
кий, український поет i перекладач, учас-
ник Кирило-Мефодiївського братства.
22.10.1935 — народився Борис Олійник, 
український поет.
24.10.1804 — народився Едуард Вебер, ні-
мецький фізик, який спільно з К. Гаусом 
розробив систему електричних і магніт-
них одиниць.

24.10.1949 — убили письменника Яросла-
ва Галана.
25.10.1657 — гетьманом України обрали 
Івана Виговського.
25.10.1855 — народився Дмитро Яворниць-
кий, відомий український археолог, етно-
граф, історик і письменник.
26.10.1612 — запорожці з поляками здо-
були Москву.
26.10.1947 — початок наймасовішої у по-
воєнний період депортації українців за-
хідних областей.
27.10.1745 — народився Максим Березов-
ський, відомий український композитор.
27.10.1887 — померла Олександра Псьол, 
українська поетеса-демократка.
27.10.1931 — померла Христина Алчевська, 
українська поетеса.
28.10.1894 — помер Омелян Огоновський, 
український літературознавець, автор 
„Історії літератури руської“.
29.10.1889 — народився Нестор Махно, 
лідер селянського руху в Україні, „гуляй-
пільський батько“.

29.10.1914 — перемога Українських Січо-
вих Стрільців на горі Ключ.
30.10.1947 — помер Юрій Клен, україн-
ський поет і літературознавець.
31.10.1853 — народився Микола Кибальчич, 
автор проекту ракетного двигуна.
27.10 — 4.11.1937 — дні страти тисяч соло-
вецьких в’язнів (серед них — українські 
літератори i культурні дiячi) до „двадця-
тиріччя Жовтневої революції“ у Росії.
1.11.1944 — помер Митрополит Україн-
ської греко-католицької церкви, визнач-
ний громадський діяч i меценат україн-
ської культури Андрей Шептицький.
1.11.1964 — помер полковник Андрій 
Мельник, Голова Проводу ОУН.
2.11.1878 — народився Антон Манастир-
ський, український живописець.
3.11.1885 — помер Микола Устиянович, 
український поет і прозаїк.
3.11.1898 — народився Дмитро Фальків-
ський, український письменник.
4.11.1921 — помер Яків Степовий, відомий 
український композитор.
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НОВИНКИ
За ред. Ю. Я. Бобала.
Б. Л. Козловський, 
В. П. Лаба, М. М. Жолін-
ська-Канака
Дунаїв не забув, що 
містом колись був. 
Давня і новітня істо-
рія України у долях 
людей одного села

Ця книга про історію 
села над річкою Золота Липа, зафіксована 
в архівних документах, газетних публікаціях 
і розповідях людей від давніх давен до наших 
днів. Адресована насамперед мешканцям 
села Дунаїв і тим, хто з різних причин зали-
шив село, але береже любов до своєї малої 
Батьківщини, прагне більше довідатися про 
її історію і сьогодення. А також усім, кому не-
байдужа новітня історія України. 

Укладачі Г. Вознюк, 
І. Василишин,  
І. Ментинська
Збірник тестових  
завдань з україн-
ської мови
Посібник для підго-
товки до зовнішнього 
незалежного оцінюван-
ня випускників середніх 

шкіл і вступників до Національного універси-
тету „Львівська політехніка“.

Рекомендовано слухачам і  викладачам 
підготовчих курсів. Збірник містить понад 
3100 тестових завдань та охоплює всі розділи 
шкільної програми: орфографію, лексику та 
фразеологію, фонетику, акцентологію, будо-
ву слова і словотвір, морфологію, синтаксис 
та пунктуацію. Типи завдань максимально 
наближені до вимог Українського центру 
оцінювання якості освіти.

За ред. С. В. Князя
Бізнес-планування 
та аудит екологічних 
проектів
Навчальний посібник.

Допоможе набути тео-
ретичних знань та прак-
тичних навичок форму-
вання, оцінювання та 

аудиту екологічних проектів і розроблення 
управлінських рішень, спрямованих на роз-
роблення моніторингу екологічних проек-
тів для формування конкурентних позицій 
підприємства на ринку. Студентам четверто-
го  курсу Інституту екології, природоохорон-
ної діяльності та туризму ім. В. Чорновола, які 
вивчають дисципліну „Бізнес-планування та 
аудит екологічних проектів“.

Більше інформації на сайті http://vlp.com.ua/ 
У книгарнях діє дисконтна програма  

„Книжкова скарбничка“

увага: конкурс!

Конкурс монографій, підручників 
та навчальних посібників 

Конкурс оголошено відповід-
но до наказу ректора Львівської 
політехніки. Термін проведен-
ня першого етапу (в навчаль-
но-наукових інститутах) — до 
30 жовтня 2015 р., другого (все-
університетського) — від 2 до 20 
листопада 2015 р.

Конкурс проходитиме у трьох 
номінаціях:

1. Найкраща монографія.
2. Найкращий підручник.
3. Найкращий навчальний по-

сібник.
Для заохочення авторів 

у кожній номінації встановлено 
по три премії, які розподіляють 
між співавторами згідно з по-
даними довідками про творчий 
внесок.

Із Положенням про конкурс можна ознайомитись на: 
http://nauka.lp.edu.ua/fileadmin/nauka/files/Konferenciji/2015/zhovten/POLOZHENNJA.pdf.

високі ноти

„Поліфонія“ та її друзі запрошують

Осінь щедра на всякі дари, зокрема й музичні — камерний 
оркестр, який зрідка чуємо в Політехніці на відкриттях кон-

ференцій, виставок та інших урочистостях, обирає 28 і 29 жовтня 
великі сцени для серйозних концертів. Від бароко до ХХ століття, 
від популярних композицій до менш знаних — усе „В ім’я миру“ 
і „задля вдосконалення себе і публіки“.

Перший концерт відбудеться 
28 жовтня у Будинку орґанної та 
камерної музики, він розрахова-
ний на слухачів, які люблять кла-
сику. Прозвучить сім творів, але 
крупних форм — деякі складають-
ся з чотирьох частин і тривають до 
20 хвилин. Усі автори відомі, хоч 
загалом програма виступів на 70 � 
нова — багато композицій ор-
кестр вивчив за останній місяць.

29 жовтня — концерт естрад-
ний, у міксованому форматі — ка-
мерний оркестр стане музичним 
фоном для солоспіву й соло ін-
струментів, як ось гітари, бас-гі-

тари. Оскільки „Поліфонія“ ак-
тивно співпрацює зі солістами, 
гуртами, то старались запросити 
і їх, зокрема гурт „Рококо“, в яко-
му грає троє випускників Політех-
ніки. Виступлять на сцені першо-
го корпусу університету й друзі 
з Харкова — камерний оркестр 
„Крещендо“ з НТУ „ХПІ“. Зважа-
ючи на цікаву програму, вільний 
вхід на обидва концерти, „Полі-
фонія“ та її художній керівник 
і диригент Роман Кресленко спо-
діваються, що слухачів буде вдо-
сталь і вони покидатимуть залу 
переповнені добрими емоціями.

„Аколада“ оголошує набір виконавців
Народний камерний вокальний 
ансамбль „Аколада“, досвід твор-
чої діяльності якого 45 років, за-
прошує студентів і співробітни-
ків Львівської політехніки твори-
ти, працювати, співпереживати 

разом з ним. На вас чекають ака-
демічна манера виконання, ши-
рокий репертуар (музичні твори 
ХVI–XX століть), цікаві зустрічі, 
дружня атмосфера, приємні бону-
си для активних учасників.

Докладну інформацію можна отримати  
у Народному домі „Просвіта“ (тел.: 258-26-97, 258-22-90, 258-21-58),  

або у керівника — Володимира Савицького (067) 369-81-29,  
(066) 530-50-96, (096) 609-36-76 чи svk82@polynet.lviv.ua.
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 для львів’ян і гостей міста

Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
23, 29 жовтня — „Летюча миша“ 

(оперета). 18.00.
24 жовтня — „Травіата“ (опера). 18.00.
25 жовтня — „Жізель“ (балет). 12.00, 

„Украдене щастя“ (опера). 18.00.
28 жовтня — „Запорожець за Дунаєм“ 

(опера). 18.00.
30 жовтня — „Карміна Бурана“ 

(концертна програма). 18.00.
31 жовтня — „Лебедине озеро“ . 18.00.
1 листопада — „Чарівне кресало“. 12.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
22 жовтня — „Вій, вітерець!“. 18.00.
23 жовтня — „Безодня“ (прем’єра). 18.00.
24 жовтня — „Циліндр“. 18.00.
25 жовтня — „Віяло леді Віндермір“. 18.00.
27 жовтня — „Останній гречкосій“. 18.00.
28 жовтня — „Ромео і Джульєтта вкінці 

листопада“. 18.00.
27 жовтня — „Останній гречкосій“. 18.00.
29 жовтня — „Криза“. 18.00.
31 жовтня — „Небилиці про Івана…“. 18.00.

Камерна сцена
22 жовтня — „Смак до черешень“. 18.00.
27 жовтня — „Катерина“. 17.00.
29 жовтня — „Арт“. 17.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
23 жовтня — „ Ma-Na Hat-Ta  

(Небесна земля)“. 19.00.

24, 25 жовтня — „Благодарний Еродій“. 
19.00.

28 жовтня, 4 листопада —  
„Лісова пісня“. 19.00.

30 жовтня — „12 ніч“. 19.00.
31 жовтня — „Амнезія, або Маленькі 

подружні злочини“. 19.00.
1 листопада — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.

Львівський академічний 
театр „Воскресіння“
23 жовтня — „Він, вона, покійник“. 19.00.
24, 25 жовтня — „Він, вона, покійник“. 18.00.
30 жовтня — „За дверима“. 19.00.
31 жовтня, 1 листопада —  

„За дверима“. 18.00.

Львівський драматичний 
театр імені Лесі Українки
23 жовтня — „Баба“. 18.00.
24 жовтня — „Мама Маріца — дружина 

Колумба“. 18.00.
31 жовтня — „Великий льох“. 18.00.

Камерна сцена
30 жовтня — „Щасливий Йорік“. 18.00.

Перший український  
театр для дітей 
та  юнацтва
23 жовтня — „Таїна буття“. 15.00.
24 жовтня — „О восьмій вечора 

на Ковчезі“. 12.00,  
„За двома зайцями“. 17.00.

27 жовтня — „Вільні метелики“. 17.00.
28 жовтня — „Втеча з реальності“. 16.00.
29 жовтня — „Попелюшка“. 11.30,  

„Вільні метелики“. 17.00.
31 жовтня — „Дикі лебеді“. 14.00, 

„Небезпечна гра“. 19.00.
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 не проґав можливість!

Молодь змінить 
Україну

Благодійний фонд Богдана 
Гаврилишина оголошує 

набір на програму „Молодь 
змінить Україну-2016“.

Прийом аплікаційних форм три-
ватиме до 31 жовтня. Навчальні 
візити команди-апліканти по-
винні планувати з  лютого до 
червня 2016 року. Розгляд доку-
ментів та співбесіди з команда-
ми відбудуться у листопаді цього 
року. Оголошення результатів — 
грудень. Для участі потрібно: 
сформувати команду з 6–7 осіб 
(вік 20–35 років), представників 
різних спеціальностей, зокрема 
політолога, юриста, економіста, 
соціолога чи культурного антро-
полога, які вільно розмовляють 
англійською мовою і  прожи-
вають в Україні на час подання 
заявки та проживатимуть упро-
довж 2-х наступних років після 
участі у програмі; обрати одну 
з шести країн дослідження, під-
готувати проект її комплексного 
вивчення, до того ж кожен учас-
ник групи обирає окрему сфе-
ру дослідження; обґрунтувати 
доцільність вивчення обраних 
сфер та запропонувати способи 
застосування набутого досвіду 
для трансформації України; по-
дати аплікаційну заявку, резюме 
та мотиваційного листа від кож-
ного учасника групи на адресу 
info@bhfoundation.com.ua. В темі 
листа обов’язково зазначайте 
„Application 2016“. Більше про 
програму та умови участі тут: 
http://goo.gl/MvfCoS.

 експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 
студентський квиток № 10317701, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Леха Маркіяна Любомировича;
студентський квиток №  09899970, виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Ішлера Дмитра Анатолійовича;

студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Камма Євгена Віталійовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Слабіноги Андрія Богдановича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Павлової Олександри Вадимівни.




