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Чим для Вас цікавий Litteris et Artibus?
Це було щось схоже на людський 

„вулик“, де активно кипіла ро-
бота: вчені уважно розглядали 
презентації, пояснювали один 
одному свої наукові мудрощі, 
активно дискутували, сиділи за 
ноутбуками, а фотографування 
і кава додавали невимуше-
ності. Так виглядав основний 
робочий день V Міжнародного 
молодіжного фестивалю науки 
Litteris et Artibus, що 26 — 28 ли-
стопада зібрав у Львові моло-
дих дослідників з України та 
з-за кордону.

У рамках фестивалю відбулося 
9 тематичних конференцій 
за різними напрямами, як 
комп’ютерні науки; геодезія, 
архітектура та будівництво; 
енергетика; інженерна меха-
ніка і транспорт; економіка; 
хімія, інші. Представників 
усіх цих, здавалося б, відда-
лених поміж собою наукових 
сфер організатори Litteris et 
Artibus вирішили звести до-
купи, щоб вони, незважаючи 
на всякі кордони — мовні, між 
науковими галузями й кра-
їнами, познайомились між 
собою і, можливо, започатку-
вали спільні наукові проекти. 
Постерна секція форуму — чи 
не найсприятливіший для 
налагодження співпраці фор-
мат. Не такий монотонний, як 
традиційні засідання секцій, 
і позбавлений зайвого фор-
малізму, котрий, як зауважує 
голова РМВ Політехніки 
Олександр Березко, лише 
шкодить.

За словами організаторів, багато 
хто з іноземних колег не відва-
жився завітати на форум, мо-
тивуючи, що Україна — у стані 
війни. Однак науковці зі Швеції, 
Німеччини, Польщі — приїхали. 
Із Варшавської політехніки 
прибула ціла делегація, що 
стало результатом підписаної 
недавно угоди про співпрацю 
між Радами молодих учених 
Політехнік Львова і Варшави. 
Представники двох вишів ак-
тивно комунікують, за резуль-
татами фестивалю планують 
видати спецвипуск одного 
з польських наукових журналів.

Продовження теми на 3 с.

Олександра Іванюк і Анастасія Романько, 
студентки третього курсу економічного 
факультету Придніпровської державної 
академії будівництва та архітектури:

„Аналізуємо актуальні проблеми“
О.І.: Ми вперше на конференції і вперше 
у Львові. Здається, ми тут наймолодші. Нас 
цікавить проблема інвестування: це актуально 

для України на шляху євроінтеграції.
А.Р.: Ми представили спільний постер на тему „Актуальні тренди фінансу-
вання проектів на ранніх стадіях розвитку“. Галузь інвестування в Україні 
на початковій стадії, але сподіваємось, через десять років у нас буде багато 
інвесторів. Цей форум дуже цікавий: є науковий погляд на різні актуальні 
проблеми, вчені можуть обмінятися досвідом.

Анна Ролевич-Калінська, PhD, факультет інженерії довкілля 
Варшавського технологічного університету:

„Подобається мультидисциплінарність“
Подобається мультидисциплінарність фестивалю і те, що за-
лучено багато молодих науковців, які тут мають можливість 
показати свої напрацювання. Мене зацікавило кілька пре-
зентацій, зокрема в галузі архітектури та психології. Моя ж 
презентація стосується проблеми медичних відходів під час 
пандемічних хвороб (як Ебола чи інші).

Олександр Березко, старший викладач кафедри соціальних 
комунікацій та інформаційної діяльності, голова Ради молодих 
учених Львівської політехніки:

„Фестиваль еволюціонує“
Litteris et Artibus дещо еволюціонував: зберігаємо традиції, 
але цього року наш захід назвали форумом — це насампе-
ред майданчик для спілкування. Ми запропонували постер-
ний формат, що є досить популярний на Заході і передбачає 

усну презентацію лише обраних доповідей. Змінили підхід, бо, як зрозуміли 
з досвіду попередніх фестивалів, учасники різних наукових напрямів мало 
спілкувались між собою. Тож ми звели їх разом і дали можливість комуніку-
вати, адже саме мультидисциплінарні команди нині мають найбільше шансів 
і отримати гранти, і досягти значних результатів.

Олександр Благосмислов, доцент кафедри педагогіки 
і методики технологічної освіти Глухівського національного 
педагогічного університету ім. О. Довженка, голова Ради 
Товариства молодих учених ГНПУ:

„Це корисна практика“
Я в науці близько 12 років. Відвідую конференції 2 – 3 рази 
на рік, але на заході постерного формату вперше. Думаю, для 
України це корисна практика, що ґрунтується на європей-
ських засадах. Тут я презентую своє кандидатське дисертаційне дослідження, 
яке стосується підготовки майбутніх учителів технології (або ж трудового 
навчання) до роботи в позашкільних навчальних закладах науково-техніч-
ного профілю. За результатами дослідження у процес підготовки таких вчи-
телів впроваджено спецкурс „Теорія і методика позашкільної освіти“, який 
сьогодні вивчає вся Україна.

Опитувала Ірина ШУТКА
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NOTA BENE!

науково-практичний семінар

Комп’ютерні технології  
в альтернативній енергетиці

Науково-практичний 
семінар під такою наз-

вою відбувся у Львівській 
політехніці 26–27 листо-
пада. Його учасники 
говорили про проблеми 
застосування комп’ютер-
них технологій при впро-
вадженні альтернативних 
джерел енергії в Україні, 
аспекти їх метрологіч-
ного забезпечення, енер-
гоощадності та обліку 
енергії в промисловості 
і на будівництві.

В його роботі взяли участь 
науковці Інституту ком-
п’ю терних технологій, ав-
томатики та метрології, 
представники львівських 
організацій, що займають-
ся наданням послуг з цен-

тралізованого опалення, 
постачання, обліку енер-
гоносіїв і впровадженням 
геліосистем зі Львова, Дні-
пропетровська, Києва і Рів-
ного, а також представники 
французьких підприємств.

Науковці і виробники 
обмінювалися досвідом екс-
плуатації проливних устано-

вок в калібрувальних лабора-
торіях, говорили про сучас-
ні системи обліку тепла та 
води, їх комп’ютерне забез-
печення, стабільну роботу 
теплолічильників в умовах 
експлуатації, облік тепло-
вої енергії в багатоквартир-
них будинках, енергетичну 
сертифікацію та тепловізій-

ний моніторинг тепловтрат 
споживачів теплової енергії 
у нас і в Європі.

Із зацікавленістю про-
слухали інформацію фран-
цузьких гостей про між-
народний форум зі змін 
клімату СОР21, який ініці-
ював широке впроваджен-
ня енергоощадних тех-
нологій у світі, розвиток 
комп’ютерних технологій 
для систем альтернатив-
ної енергетики та про єв-
ропейський досвід забез-
печення енергоощадності.

Під час семінару діяла 
виставка спільних розробок 
геліосистем ІКТА та львів-
ських підприємств, де учас-
ники семінару ознайоми-
лися з вентиляційним ре-
куператором та сонячним 
колектором. Організували 
науково-практичний семі-
нар ІКТА, ОСП „ЛьвівПО-
ЛІСЕРТ“, посольство Фран-
ції в Україні та Alliance 
Francais м. Львова.

Катерина ГРЕЧИН

із головної зали

Якою буде вступна кампанія 2016?
Про майбутню вступну кампанію говорили 24 листопада на Вченій 

раді та регіональній нараді-семінарі з питань організації і про-
ведення прийому вступників у 2016 році, що зібрала проректорів 
(заступників директорів), відповідальних секретарів приймальних 
комісій вишів Львівської та інших областей західного регіону.

Нове для вишів
У ході освітнього реформування 
певних змін зазнає і вступна кам-
панія. Для вишів вона буде непро-
ста, передовсім в нормативному 

плані, зазначив на нараді-семінарі 
заступник директора департаменту 
вищої освіти МОН України Микола 
Фоменко. Політика МОН, за його 
словами, націлена на „відхід від 
практики щорічного революційно-

го оновлення Правил прийому“ і на 
„максимальне розкріпачення вишів 
в організації вступної кампанії“.

Тож, що зміниться? Вступ на 
перші курси відбуватиметься за 
новим Переліком галузей знань 
і спеціальностей (затвердженим 
у квітні 2015 року), востаннє прове-
дуть набір на ОКР „молодший спе-
ціаліст“ і „спеціаліст“, натомість 

Закінчення на 4 с. m

litteris et artibus

Наука починається з комунікації
— Ми дуже задоволені роботою фо-
руму молодих учених. Хочу наголо-
сити, що молоді науковці Політехніки 
активно беруть участь у житті нашого 
університету. Зараз робоча група, що 
складається з молодих учених Політех-
ніки, працює над розробкою важливих 
нормативних документів, якими керу-
ватиметься університет у своїй діяль-
ності, — сказав на урочистому відкрит-

ті Litteris et Artibus ректор Політехніки 
професор Юрій Бобало.

На пленарному засіданні фести-
валю Олег Дума з ІПДО Політехніки 
мав доповідь про особливості еконо-
мічної інтеграції з ЄС, а гості з Євро-
пи — про застосовування безпілот-
ників у моделюванні місцевості та 
правові аспекти використання елек-
тронного підпису. А вже на постер-

ній секції можна було ознайомитись 
із роботами дуже різної проблема-
тики від науковців — і більш досвід-
чених, і студентів — з Києва, Одеси, 
Львова, Вроцлава, Варшави, інших 
міст. Цьогорічний формат Litteris et 
Artibus — експеримент, вдалий він чи 
ні — засвідчать відгуки учасників, ка-
жуть організатори форуму.

Ірина ШУТКА



ч. 36 [2916]
3 — 9 грудня 20154 СТУДІЇ

m Закінчення. Початок на 3 с.

із головної зали

Якою буде вступна кампанія 2016?

запроваджено ступені „молодший 
бакалавр“ і „доктор філософії“, а та-
кож ад’юнктуру (у вищих військових 
навчальних закладах).

Доповідаючи на засіданні Вченої 
ради про Правила прийому вступ-
ників на навчання у Львівську полі-
техніку у 2016 році, відповідальний 
секретар Приймальної комісії Роман 
Шуляр зазначив, що дипломований 
молодший спеціаліст має право всту-
пати на бакалаврат на неспорідне-
ну спеціальність. Ще один новий 
вид вступу — паралельне навчання 
(студенти можуть вступати на іншу 
форму навчання за іншою спеціаль-
ністю у тому ж виші). Але цей вступ 
не стосуватиметься архітектурних 
спеціальностей, адже він не перед-
бачає творчого конкурсу.

Абітурієнтам варто пам’ятати, що 
вже у січні вони можуть зареєструва-
тись на сайтах регіональних центрів 
оцінювання якості освіти (РЦОЯО), 
щоб у квітні піти на пробне ЗНО (це 
коштуватиме 111 грн.): після нього 
на основній сесії вступники почува-
ються впевненіше, бо знають, як пра-
цювати з бланком, як розподілити час 
тощо, зауважила директор Львівсько-
го РЦОЯО Лариса Середяк. Безплат-
но потренуватись можна і завдяки 
онлайн-тестам на сайті ЛРЦОЯО. 
У лютому розпочнеться реєстрація на 
основну сесію ЗНО; сесія триватиме 
з 5 травня до 10 липня. У 2016-му тести 
будуть однорівневі, без поглиб леного 
рівня. Дійсними вважатимуть резуль-
тати лише ЗНО 2016 року. Мінімальну 
кількість балів сертифікату встанов-
лює сам виш (у Політехніці прохід-
ний бал — 106). Серед предметів ЗНО 
обов’язкові — це українська мова та 
література, іноземна мова та істо-
рія України або математика на вибір 
вступника. Конкурсними предметами 
при вступі у виш є українська мова та 
література як обов’язковий, другий — 
встановлює виш, а третій вибирає 
вступник з переліку, який пропонує 
навчальний заклад. Вступник матиме 
право подати до 15 заяв на 5 спеціаль-
ностей (із визначенням пріоритетів), 
на яких передбачено прийом за дер-
жавні кошти.

Прийом документів і заяв на вступ 
розпочнеться 11 липня. Як прогнозу-

ють у МОН, у 2016 році кількість абі-
турієнтів буде менша, бо порівняно 
з попередніми роками матимемо 
менше випускників шкіл, коледжів, 
технікумів.

Як відомо, у 2016-му для пільго-
вих категорій вступників на рівні 
держави передбачено 5 � місць, на 
рівні вишу — 10 � від максимально-
го обсягу держзамовлення, виділе-
ного для цього навчального закла-
ду. Право вступати за співбесідою, 
крім осіб, що постраждали внаслідок 
аварії на ЧАЕС, тепер матимуть й ін-
валіди війни та Революції Гідності. 
Розподіл держзамовлення у 2016-му, 
як кажуть представники МОН, буде 
складним завданням. Незалежно від 
того якою буде система набору і об-
сяги та розподіл держзамовлення, 
ректор Політехніки закликав колег 
подбати про майбутнього студен-
та — долучатись до роз’яснювальної, 
профорієнтаційної роботи.

Потенціал — у коледжах
Своєрідним джерелом студентів для 
Політехніки є коледжі, що входять до 
її структури. Їх є дев’ять, ця мережа 
сформувалась упродовж останньо-
го десятиліття, зазначив проректор 
Роман Корж, доповідаючи про освіт-
ню діяльність коледжів університе-
ту. Загалом у них навчається майже 
8 тис. осіб — на 38 спеціальностях. 
Чимало випускників коледжів далі 
йде у Політехніку: загалом є тенден-
ція до зростання цього показника, 
хоча за окремими спеціальностя-
ми — „мінус“. У цьому контексті, на 
думку членів Вченої ради, важливою 

є інтеграція коледжів та універси-
тету, зокрема приведення у відпо-
відність спеціальностей коледжів та 
ННІ Політехніки, узгодження на-
вчальних планів і програм.

Успішним — вітання
На засіданні Вченої ради команду 
студентів „Фотоніка-1“ привітали із 
третім місцем на міжнародних зма-
ганнях із роборейсу у Польщі, а ко-
манду „Мантикора“ — із першістю 
у Всеукраїнському студентському 
турнірі з фізики. Це вперше полі-
техніки перемогли у цьому турнірі 
(читайте в минулому числі „Аудито-
рії“). У рамках міжнародного науко-
во-аналітичного проекту у Лондоні 
за підсумками ІІ етапу Національно-
го науково-аналітичного чемпіонату 
доцент кафедри МПА Людмила Мо-
роз отримала диплом „Лідер науко-
вої думки“ (у номінації „Економіка 
та менеджмент“), її робота — серед 
найкращих. Ректор Юрій Бобало 
також вручив грамоту Політехніки 
директорові НДКІ ЕЛВІТ Вікторові 
Ткаченку (за вагомий внесок у роз-
виток вітчизняного приладобуду-
вання, успішне виконання важли-
вих науково-технічних програм 
державного й міжнародного рівня), 
а подяку — завідувачеві кафедри те-
лекомунікацій Михайлові Климашу 
(за якісне технічне забезпечення 
онлайн-відеотрансляції й озвучення 
недавнього Міжнародного симпозі-
уму, присвяченого 150-літтю від дня 
народження Митрополита Андрея 
Шептицького).

Ірина ШУТКА
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лекція

Фотодрук на склі
Інститут архітектури Львівської політехніки тісно співпрацює з різними 

інституціями світу, які презентують найсучасніші досягнення в архітек-
турі і дизайні, часто запрошують найкращих лекторів на відкриті лекції.

Днями до студентів ІАРХ завітав 
відомий ізраїльський архітек-
тор, винахідник технології кера-
мічного фотодруку на склі Моше 
М. Загай, який прочитав студен-
там старших курсів лекцію на тему 
„Фотодрук на склі“ в дизайні та ар-

хітектурі за технологією ізраїль-
ської компанії Dip-Tech. Співор-
ганізатор цього заходу — Київська 
міжнародна виставка KyivBuild, 
керівництво якої зацікавлене 
у співпраці львівських архітекто-
рів із Лисичанським склозаводом 

„Пролетарій“, який практикує такі 
технології в Україні.

Катерина ГРЕЧИН

у ногу з часом

Робимо інтелектуальні рóботи
На засіданні Вченої ради віта-

ли політехніків, які привезли 
„бронзу“ з міжнародних змагань 
із робототехніки у Польщі.

Університет на змаганнях у Лодзі 
21 листопада представляло чотири 
команди. Поїздку політехнікам про-
спонсорувала ІТ-компанія „Ерікполь“, 
яка з початку сезону підтримує на-
ших робототехніків і, до речі, планує 
презентацію у Політехніці 15 грудня 
о 14.15 в 218 аудиторії ХІ навчального 
корпусу. Це були вже 15-ті змагання 
роботів у Лодзі, їх організовує там-
тешня Політехніка. У програмі — аж 
вісім видів змагань: роботи бігають, 
борються (наприклад, у сумо), шука-
ють вихід із лабіринту і дивують ще 
багато чим, розповів доцент кафедри 
фотоніки Львівської політехніки Ва-
силь Татарин, керівник гуртка робо-
тотехніки при кафедрі ФОТ.

Політехніки взяли участь у знайо-
мому для них виді змагань — перего-
нах роботів. Команда „Фотоніка-1“, 
у складі якої студенти ІТРЕ Андрій 
Назар, Іван Дністрян, Максим Гри-
цишин, вийшла у фінал, де їхня ма-
шинка „Т-31“ дісталася фінішу тре-
тьою. За словами Андрія і Максима, 
вона, може, й поступалася лідерам із 
точки зору механіки, а от програмна 
складова — на доброму рівні. Це при 
тому, що, зауважують політехніки, 
у польських колег — більше можли-
востей, грошей на укомплектування 
роботів, а в складі команд-перемож-
ців — SRS і HODOR (обидві з Біло-
русії) — досвідчені інженери. Наші 
хлопці отримали кубок, мікропро-
цесор і невелику грошову нагороду. 

Вже думають про чергові змагання 
наступного року в Мінську.

Активність і добрі результати сту-
дентів-робототехніків для завідувача 
кафедри фотоніки професора Яросла-
ва Бобицького є свідченням значного 
рівня інженерної думки студентів, 
а самі змагання з роборейсу, на його 
думку, допомагають спудеям вдоско-
налювати професійні знання і навич-
ки, адже „спонукають, заохочують, 
викривають помилки і показують 
тенденції“, як-от до „мініатюризації 
пристроїв, які щораз ширше будуть 
застосовуватися в науці і техніці“. 
Ярослав Васильович каже:

— Сучасний мобільний робот, 
який глядач сприймає як звичайну 
машинку, є інтелектуальною систе-
мою, котра має надзвичайно склад-
ну сенсорну підсистему, підсистему 
актуаторів (тобто виконавчих меха-
нізмів), „мозок“ — процесор, який 
управляє цими підсистемами і має 
„розум“, тобто фахово запрограмо-
ваний. Все це означає, що студенти, 
які займаються робототехнікою, ма-

ють бути достатньо широко обізна-
ні. Як ми й передбачали раніше, наша 
спеціальність „Лазерна та оптоелек-
тронна техніка“ є інтердисциплінар-
ною, адже фахівець у цій сфері пови-
нен мати не тільки фундаментальну 
освіту, а й освоїти багато спеціальних 
дисциплін. Нині, з реформуванням 
галузі вищої освіти, зокрема зміною 
Переліку галузей знань і спеціальнос-
тей, напрям підготовки „Оптотехні-
ка“ трансформується у спеціальність 
„Мікро- та наносистемна техніка“. 
Це дає ключ до розв’язку актуальних 
задач сучасного світу. Цей інстру-
мент, за допомогою якого дослідник 
або інженер може виконувати різні 
технологічні операції (у виробничих 
процесах, у самих ІТ), — дуже по-
тужний, бо може бути неруйнівним, 
безконтактним і дозволяє отримати 
абсолютно неочікувані результати. 
Насамперед маю на увазі лазерний 
промінь як знаряддя для продуку-
вання, синтезу, передачі інформації 
і т. ін.

Ірина ШУТКА



ч. 36 [2916]
3 — 9 грудня 20156

| С
ві

тл
ин

и 
Ка

те
ри

ни
 Гр

еч
ин

СТУДІЇ

шанс для студентів

Презентація компанії  
ZoomSupport Ukraine
Начальник відділу працевлаштування та зв’язків з виробництвом Львівської 

політехніки Олег Логуш організував для студентів старших курсів кафедри 
прикладної лінгвістики ІКНІ зустріч з представниками компанії ZoomSupport 
Ukraine — української компанії, що займається дистанційною підтримкою 
користувачів Windows та Apple в усьому світі.

Презентували фірму-пра-
цедавця молоді її представ-
ники Юлія Рябушко (на світ-
лині), Яна Гайдаш, Наталя 
Семешок, Соломія Витвиць-
ка та Юрій Кизелик, який 
рік тому закінчив кафедру 
прикладної лінгвістики, 
а нині є РR-менеджером. До 
слова, там працює чимало 
колишніх випускників По-
літехніки, які, добре знаючи 
одну чи дві іноземні мови, 
успішно будують в компанії 
своє професійне майбутнє.

Першою перед сту-
дентами виступила Юля, 
яка розповіла історію 
виникнення у Львові на-
весні 2014 року компанії 

ZoomSupport, до якої по-
трапила торік у травні ра-
зом з тими, хто повірив в цю 
ідею. Нині компанія має не 
лише свої офіси в Рівному, 
Івано-Франківську, Вінниці 
й Тернополі, а й велику клі-
єнтську базу, котра постій-
но поповнюється. Яна ж 
поділилася досвідом свого 
кар’єрного росту, розповіла 
про колег з України і закор-
дону. Дівчина наголосила 
на тому, що працівники 
компанії контактують із 
клієнтами вісьмома мова-
ми, тому досконале знання 
хоча б однієї з них є дуже 
важливе для майбутніх пре-
тендентів на роботу.

Юрій, який того дня 
теж брав участь у презен-
тації розповів про комфор-
табельний офіс, в якому 
працює, побут працівни-
ків, спільний відпочинок 
на природі, підкріпивши 
свої спогади цікавим відео.

— Я вивчаю філологію 
і нині переді мною теж 
стоїть питання, куди піти 
працювати по закінченні 
університету, тож ця пре-
зентація мені особливо 
цікава, — ділиться вражен-
нями студентка четвертого 
курсу кафедри прикладної 
лінгвістики Марія Андрі-
їв. — Хотіла б спробувати 
свої сили в цьому моло-

дому колективі, адже він 
доволі швидко й продук-
тивно розвивається саме 
в ІТ-технологіях, а це має 
прямий стосунок до при-
кладної лінгвістики. Така 
презентація компанії була 
корисна не лише для мене, 
а й для всіх, хто прийшов 
сьогодні на цю зустріч. 
Кожен для себе вже зробив 
висновок: маємо викори-
стати свій шанс на успішне 
працевлаштування.

Катерина ГРЕЧИН

інтернет-семінар

Будуємо майбутнє разом
У читальній залі наукової літератури Науково-технічної бібліотеки Львівської 

політехніки 25 листопада відбувся інтернет-семінар (вебінар) Всеукраїнського 
проекту „Будуємо майбутнє разом“, який провели провідні спеціалісти ІТ-компа-
нії „Computer Logic Group“ з Харкова.

У роботі вебінару взяли 
участь бібліотекарі, викла-
дачі і студенти Львівської 
політехніки. Її відкрив в.о.
директора НТБ Олександр 

Шишка. Він відзначив, що 
нині бракує матеріалів, які 
стосуються нормативних 
документів для будівництва 
і архітектури, так званих 

СНІПів, адже саме вони 
визначають норми для 
різних проектних і бу-
дівельних робіт. Тому 
ініціатива харків’ян 
має для політехніків 
значний інтерес.

Розпочала семінар 
керівник проекту Мари-
на Єнько, а презентува-
ла проект його учасниця 
Яна Дмитренко. Вона 
коротко розповіла про 
мету і завдання проек-

ту, наголосила на користі, 
яку він дає її учасникам. Це, 
зокрема, можливість безко-
штовно навчатися кошто-
рисній справі, використо-

вувати сучасне програмне 
забезпечення в навчально-
му процесі.

Маркетолог Наталія 
Сморокова ознайомила 
присутніх із інноваційним 
доступом до нормативної 
та законодавчої докумен-
тації, можливостями ін-
тернет-сервісу Будстан-
дарт-онлайн, розповіла 
про каталог документів 
сервісу, революційний 
онлайн-пошук, роботу 
з текстом нормативного 
документа, галузеві та те-
матичні каталоги і покаж-
чики діючих нормативних 
документів України.

Як повідомив Олександр 
Шишка, частину презен-
тованих матеріалів можна 
отримати онлайн, однак 
більшість з них — платні. На 
замовлення кафедр універси-
тет може придбати потрібні 
їм ресурси.

Катерина ГРЕЧИН
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видатні математики

Провісники наукових 
ідей
Математика — найкращий винахід людського інтелекту, що має спра-

ву з логікою устрою світу, і цю логіку можна уподібнити до керів-
ництва Духа Розуму, який проймає все суще і узаконює поведінку і хід 
всіх процесів і практичної діяльності людства і людини зокрема.

Цей рік, особливо в його осін-
ньо-зимовій порі, багатий 
на ювілеї діячів науки, 
зокрема видатних ма-
тематиків, наукові здо-
бутки яких є, по-перше, 
неодмінною складовою 
освіти студента-по-
літехніка завдяки їх 
практично-науковій 
значущості, а з другого 
боку — цінні як методи 
пізнання істини, тобто як 
науковий елемент культури 
людства. Провісники наукових ідей — 
конкретні люди, що дивляться на світ 
так само, як ми з вами, але завдяки 
природному таланту бачать причини 
подій і процесів, пояснюють нам чому 
вони відбуваються і прогнозують їх 
дальший хід.

Ваєрштрас (Weierstraβ) Карл 
Теодор Вільгельм (31.X.1815 — 
19.II.1897) — знаменитий німецький 
математик. Народився в місті Ост-
фельді в сім’ї чиновника.

Часто-густо буває так, що не лю-
дина обирає долю, а доля обирає лю-
дину для здійснення задумів Вищого 
Розуму. Так сталось і з Карлом Ваєр-
штрасом. Батько скерував Карла на 
юридичний факультет Бонського 
університету, а він, захопившись 
математикою, залишив цей факуль-
тет і почав поглиблювати свої знан-
ня за допомогою приватних лекцій 
знаного професора Гудермана, 
який, до речі, застосовував у своїх 
дослідженнях математичний апарат 
степеневих рядів. Згодом Ваєрштрас 
„просуне“ теорію рядів далеко впе-
ред, введе означення рівномірної 
збіжності довільного функціональ-
ного ряду, яка і нині тішить уми 
студентів-політехніків, не лише для 
зображення аналітичних функцій, 
а й для вивчення їхніх властивостей.

Завдяки Ваєрштрасу ми твердо 
знаємо, що неперервна в замкнено-
му просторі функція досягає своїх 
найменшого і найбільшого значень, 
що дуже важливо, наприклад, для 

оцінок визначених одно- і ба-
гатократних інтегралів без 

їх обчислення. Спеціаліст 
будь-якого профілю по-
винен вміти оцінювати 
кількісно можливі ре-
зультати своїх дій до 
того, як вони почнуть 
здійснюватись.

Наукова спадщина 
Ваєрштраса становить 

шість томів.
Учнями Ваєрштра-

са були відомі математи-
ки: С. В. Ковалевська, Г. Міттаґ- 

Леффлер, К. Г. А. Шварц, Л. І. Фукс, 
Ф. Г. Шоткі, Л. Кеніґсберґер та інші.

Софія Василівна 
Ковалевська (1850–
1891), знаменита 
жінка-математик, яка 
народилася в Мос кві 
в сім’ї генерала арти-
лерії Корвін-Круков-
ського, була не лише 
ученицею, а й роман-
тичною зіркою Ваєрштраса.

Г. Міттаґ-Леффлер (Mittag-Lef-
fler, 1846 — 1927) був видатним ор-
ганізатором математичної науки 
і доповнив результати свого вчи-

теля. Він же є „ви-
нуватцем“ того, 
що математиків не 
удо стою ють Но-
белівських премій. 
Розповідають, що 
вродливий Госта 
був успішним при-
ятелем дружини 

Нобеля, через що розгніваний маг-
нат не виділив на математиків ані 
копійки. Математики отримують 
свою найвищу нагороду — премію 
доброчинця Філдса, який віддав усі 
зароблені своїм бізнесом гроші на 
створення спеціального фонду для 
підтримки математики.

Леонід НОВІКОВ,
доцент кафедри вищої математики

Далі буде

коротко

Закон „Про наукову і нау-
ково-технічну діяльність“ 
ухвалено. Минулого тижня 
Верховна Рада України ухвали-
ла закон, що визначає правові, 
організаційні та фінансові 
засади функціонування і роз-
витку у сфері наукової і науко-
во-технічної діяльності, ство-
рює умови для провадження 
наукової і науково-технічної 
діяльності, а також взаємодії 
освіти, науки, бізнесу та влади, 
забезпечувати яку мала б 
зокрема Національна рада 
України з питань розвитку нау-
ки і технологій. Закон створює 
правове поле для налагоджен-
ня зв’язків між українською 
наукою та світовим і Європей-
ським дослідницьким просто-
ром. Закладено інструменти 
для розподілу грантового 
фінансування, передбачено 
ротацію керівництва дер-
жавних наукових установ із 
встановленим максимумом 
перебування на посаді.

„Студенти проти корупції 
у вишах: дієві практики“. 
Всеукраїнський форум сту-
дентів під такою назвою 
відбувся 28 листопада у Києві, 
в Національному педагогіч-
ному університеті ім. М. Дра-
гоманова. Учасники першого 
в Україні антикорупційного 
студентського форуму мали 
нагоду поділитися власним 
успішним досвідом боротьби 
з корупцією у своїх вишах, 
розкрити норми нового анти-
корупційного законодавства 
України. Крім цього заходу, ан-
тикорупційна кампанія „Чисті 
виші“ (співорганізатор фо-
руму спільно із Transparency 
International Україна) прово-
дить інформаційну кампанію, 
мета якої — підвищити рівень 
несприйняття корупції в сис-
темі вищої освіти (пояснивши, 
що втрачає студент, даючи 
хабар чи будучи мовчазним 
свідком корупції), показати 
механізми викривання коруп-
ції. Це — тренінги і семінари 
у різних містах України. У пер-
шій половині грудня „Чисті 
виші“ планують завітати і до 
Львова.

За матеріалами інформагенцій
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дні скорботи

Пам’ятати, без права забути
Україна і світ вшановували 28 — 29 листопада пам’ять жертв голодоморів. Сьогод-

ні, згідно з результатами дослідження, проведеного соціологічною групою „Рей-
тинг“, більшість українців (80 �), незалежно від регіону проживання, погоджуються 
з твердженням, що Голодомор 1932 — 33 років був геноцидом українського народу.

Цьогоріч вшанування 
пам’яті жертв відбувалося 
під гаслом — „Щоб світ 
знав“. Телеканал UΛ:Пер-
ший підготував низку спе-
ціальних проектів. Пере-
довсім згадували „людей 
правди“, які могли попла-
титися життям за опри-
люднення дійсних фактів 
про Голодомор: британські 
журналісти Ґарет Джонс 
та Малкольм Маґґерідж, 
американський історик 
Джеймс Мейс, митрополит 
УГКЦ Андрей Шептиць-
кий, український письмен-
ник Улас Самчук.

Про Голодомор гово-
рили за кордоном, а на 
території злочину спога-
ди про нього намагали-
ся знищити, тож в ефір 
вийшов фільм „Щоб по-
чули…“, в якому діти чи-
тали лекцію ветеранам 
про найважливіші етапи 
української історії, серед 
яких і Голодомор 1932 — 
1933 років. У День пам’яті 
жертв голодоморів демон-
стрували фільм „Жорна“ 
про страшне лихоліття на 
Харківщині. Стрічка по-
єднала спогади людей, які 
пережили Голодомор.

У Києві жалобні заходи 
відбувалися на території 
Національного музею „Ме-

моріал жертв Голодомору“, 
за участю представників ор-
ганів влади, громадськості, 
науковців, духовенства, 
а також представників іно-
земних держав. Вже тради-
ційно по всій країні о 16 го-
дині на підвіконня ставили 
запалені свічки.

У День пам’яті жертв 
голодоморів разом із усією 
країною схилилися в жало-
бі й військовослужбовці, які 
виконують бойові завдан-
ня в зоні АТО на території 
Донецької та Луганської 
областей. У польових ка-
пличках військові капела-
ни відслужили молебні за 
загиблими українцями.

У рамках загальнодер-
жавних заходів із вшану-
вання пам’яті жертв гено-
циду українського народу 
галузевий державний архів 
СБУ презентував низку до-
кументів із архівних кримі-
нальних справ. Віднайдені 
справи свідчать про те, 
що українці чинили опір 
розкуркуленню, колек-
тивізації, насильницькій 
хлібозаготівлі та іншим 
заходам тоталітарної вла-
ди, які призвели до важкого 
руйнування українського 
села і голоду. Усіх їх звину-
вачували у „систематичних 
зривах заходів радянської 

влади на селі, участі у во-
линках та вбивстві акти-
вістів села під час хлібо-
заготівлі“, „проведенні 
антирадянської агітації та 
систематичному розкра-
данні колгоспного майна“.

У Львові поминальні за-
ходи розпочалися жалоб-
ною ходою від пам’ятника 
С. Бандері до площі перед 
пам’ятником Т. Шевчен-
ку. Там відбулася хвилина 
мовчання та панахида за 
замордованими українця-
ми. Опісля люди вистави-
ли зі запалених свічок мапу 
України.

27 листопада в Музеї ви-
звольної боротьби відкрили 
виставку „Спротив гено-
циду“. Цей інформацій-
но-просвітницький проект 
створив Український інсти-
тут національної пам’яті 
спільно із Галузевим дер-
жавним архівом СБУ, Цент-
ром досліджень визволь-
ного руху та Громадським 
комітетом із вшанування 
пам’яті жертв Голодомо-
ру-геноциду 1932–33 років 
в Україні. Експозицію пред-
ставили директор Музею 
визвольної боротьби Во-
лодимир Бойко та співро-
бітник Центру досліджень 
визвольного руху Олеся 
Ісаюк. Загалом виставка 
охоплювала 18 фотодоку-
ментальних стендів.

У Львівській політех-
ніці поминальні заходи 
за жертвами голодоморів 
ініціювали та організува-
ли Товариство „Просвіта“, 
„Молода Просвіта“, Коле-
гія та профком студентів 
і аспірантів університету.

У холі головного кор-
пусу біля актової зали сту-
денти-архітектори ство-
рили інсталяцію у вигляді 
снопа з колосків, сухих 
гілок, обв’язаних чорни-

ми стрічками. На гілках 
розвісили світлини часів 
Голодомору 1932 — 33 ро-
ків (задум — асистента 
кафедри дизайну та основ 
архітектури ІАРХ Ірини 
Камшій, виконали — Да-
нило Плесницький, Арсен 
Габрик, Артур Домчак).

Також упродовж двох 
днів у головному корпусі 
всі охочі мали можливість 
переглядати документальні 
стрічки на тему страшного 
лихоліття та винищування 
українського народу.

В п’ятницю, 27 листопа-
да, політехнічна спільно-
та — проректори, викладачі 
та студенти біля входу в го-
ловний корпус помолилися 
за замордованими в часи 
трьох голодоморів земля-
ками та запалили свічки 
пам’яті. Як наголосила го-
лова Товариства „Просвіта“ 
Христина Бурштинська, — 
„Мусимо вічно пам’ятати 
лихоліття, які були на на-
шій землі. Страшна прір-
ва між тим, як виглядали 
люди на початку минулого 
століття і що з ними стало 
після голоду. Працьовиту, 
хліборобську, волелюбну, 
горду націю страшне ли-
холіття, яке принесла на 
наші землі комуністична 
ідеологія, перетворило на 
жебраків, які гинули муче-
ницькою смертю. В спусто-
шені міста і села заселяли 
чужинецький народ і тому 
сьогодні маємо таку страш-
ну картину в південно-схід-
них областях України“.

Наталія ПАВЛИШИН| С
ві

тл
ин

и 
На

та
лі

ї П
ав

ли
ш

ин



ч. 36 [2916]
3 — 9 грудня 2015 9ПРОСВІТА

конкурсні твори

У попередньому числі тижневика ми назвали імена переможців 
конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика. Серед них — 

студентка гр. ФЛ-43 (ІКНІ) Наталія КОЗАК і студентка гр. ПП-11 (ІНПП) 
Катерина Музюкіна (родом із Запоріжжя). Сьогодні пропонуємо увазі 
читачів їхні конкурсні твори

Шматок землі, ти звешся Україною.
Ти був до нас. Ти будеш після нас…

Ліна Костенко

Ще ніколи з часу проголошення не-
залежності нашої держави ці слова не 
звучали так життєствердно і водночас 
так гірко, так натхненно і так болю-
че, так піднесено і так скорботно, як 
сьогодні, коли ми, українці, мирний, 
гостинний і дружелюбний народ, 
змушені стати воїнами, спартанцями 
і геть не для того, щоб завойовувати 
чужі території чи поневолювати інші 
народи, а для того, щоб захищати наші 
споконвічні землі від зазіхань воро-
га — нахабного, зажерливого і засліп-
леного манією власної величі.

Хто б міг подумати, що нині, 
у XXI столітті, найбільша держа-
ва Європи змушена буде доводити 
своє право на існування, право са-
мостійно вершити своє майбутнє, 
право думати і говорити своєю мо-
вою. Та, на жаль, до таких випро-
бувань нам не звикати. Як влучно 
зауважила Ліна Костенко, по нас 

вже „…пройшлися всі катки істо-
рії“ — змінювалися історичні епо-
хи, до влади приходили нові пра-
вителі, але завжди знаходились ті, 
котрі хотіли „навчити“ нас жити 
по-своєму, відібрати не лише наші 
споконвічні території, але й те, 
без чого ми як нація не можемо іс-
нувати, — нашу мову, нашу пісню, 
наші звичаї і наших героїв. Тільки 
ось українці вистояли, всупереч 
усьому і на подив усім, а з полум’я 
боротьби вийшли вже інші, кращі, 
витриваліші. І я щиро вірю, що як 
нація ми незнищенні.

Сьогодні ми змушені вести війну 
на двох фронтах: один з яких на схо-
ді проти реального супротивника, 
а другий — в тилу, за серце і розум 
наших співвітчизників, одурених 
і засліплених солодкими, але облуд-
ливими словами підступного ворога. 
Для таких людей Україна — просто 

територія і саме тому вони не відчу-
вають ні любові, ні прив’язаності до 
неї, ані відповідальності за її май-
бутнє. Але тих, для кого Україна — 
священна земля предків і безцінний 
дар для прийдешніх поколінь, — на-
багато більше, і саме вони боронять 
нас нині до останньої краплі крові, 
до останнього подиху.

Ми мали щастя народитися 
в прекрасній державі з багатові-
ковою історією, співучою мовою, 
дивовижної краси краєвидами, уні-
кальними традиціями і самобутні-
ми звичаями, яким немає рівних 
у світі. Ми маємо пишатися тим, 
що ми українці, і передати цю лю-
бов і гордість прийдешнім поколін-
ням, бо лише тоді справдяться про-
рочі життєствердні слова: „Ми є, 
були і будем ми. Й Вітчизна наша 
з нами“.

Наталія КОЗАК

Зима. Засідання суду. Справа 
№ 2014–2015.

Протокол судового засідання
„…Я, Україна, дочка славетної Ки-

ївської Русі, була зґвалтована росій-
ським агресором, що весною 2014 року 
увірвався до мого дому. Протягом року 
зазнаю серйозних тілесних ушкоджень 
від мого сусіда. Прошу Світову спіль-
ноту захистити мене і ввести санкції 
щодо мого кривдника…“.

„…Ми, бійці добровольчих ба-
тальйонів і регулярної армії, за-
свідчуємо правдивість слів України 
і готові покласти свої життя, захи-
щаючи її права і свободу…“.

„…Ми, представники російсько-
го агресора, стверджуємо, що Укра-

їна сама собі завдає тілесних ушко-
джень. Ми не розуміємо права Украї-
ни на власний дім. Наші бойові загони 
лише хочуть допомогти їй зрозуміти, 
що щасливою вона стане тільки тоді, 
коли годуватиме Росію…“.

„…Я, Патріотизм українського 
народу, ніколи не відречуся своєї 
неньки, не покину її в часи безчинства 
російського агресора. Все, що маю, 
я віддам Україні. Вона жила, живе 
і буде жити, допоки б’ється серце укра-
їнця, а згасне воно лише у бороть-
бі — у битві за свою незалежність, за 
гідність та велич України. Російський 
агресоре, оспіваний своїми підневіль-
ними блазнями, знай, що наша земля 
ніколи не стане твоєю, не схилиться 

Україна перед царем-батюшкою і не 
здасться без бою!..“.

Небесні спостерігачі усміхнулися 
і закурили свої люльки.

„Добре, синку, добре, — звернув-
ся до нього Тарас Бульба, — ти визво-
лиш Україну“.

„Вийде нарешті побудувати не-
залежну державу славетного україн-
ського народу!“ — із запалом додав 
Степан Бандера.

А Тарас Шевченко задумливо 
промовив:

„Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине!
От де, люде, наша слава!
Слава України!“.

Катерина МУЗЮКІНА
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

 коротко
Минулого тижня курсанти Націо-

нальної академії сухопутних 
військ ім. гетьмана Петра Сагай-
дачного спільно із військовими ка-
пеланами вишу о. Мироном Горбо-
вим та бр. Юрієм Балухом вчилися 
плести чотки для молитов. Освоїти 
техніку плетіння майбутнім офіце-
рам допомогли студенти Львівської 

політехніки, які вже впродовж 
тривалого часу роблять чотки для 
наших захисників на передовій. 
Під час зустрічі курсанти також ді-
зналися більше про історію чоток, 
значення, а також про те, як на них 
прийнято молитись.

28 листопада розпочався Різдвяний 
піст, який триватиме до 7 січня.  

Головна мета посту — духовне 
очищення людини. Тому піст — це 
відмова не тільки від скоромної їжі, 
але й від гріховних думок, згубних 
пристрастей і звичок для того, щоб 
можна було з чистим серцем зустріти 
свято Різдва. Без молитви і покаяння 
піст може стати лише дієтою.

За матеріалами інформагенцій

інженерні змагання

Політехніки випробовували  
свій розум та фантазію

Впродовж тижня — з 23 до 27 листопада — студенти-політехніки 
різних інститутів мудрували, фантазували, винаходили та майстру-

вали. Все це відбувалося в рамках локального рівня VIIІ Європейських 
міжнародних змагань EBEC. Здебільшого змагання цікавили студентів 
технічних спеціальностей, хоч цьогоріч деякі команди „укомплекту-
валися“ й філологами, які добре знають англійську мову.

— Традиції проведення Інженерних 
змагань намагаємося доповнювати 
чимось новим і цікавим. Цього разу 
розвели учасників у різні кімнати, 
розділили своєрідними ширмами, 
щоб учасники не підглядали ідеї один 
одного. Офіційне відкриття та наго-
родження переможців відбувалися 
в особливій атмосфері — в головній 
залі Політехніки. Своєрідними фан-
фарами, які засвідчили відкриття зма-
гань, стали пісні у виконанні моло-
дого львівського гурту Anrydarth, — 
розповів головний організатор EBEC, 
третьокурсник ІТРЕ Дмитро Шумик.

Хоча цьогоріч в Інженерних зма-
ганнях відбулися ще й інші зміни. 
Окрім традиційних двох конкур-
сів — Case Study та Team Design — 

для команд, „керівництво“ змагань 
вирішило влаштувати для журналіста 
„Аудиторії“ (тобто автора цих рядків) 
своєрідний квест — „Знайди та іден-
тифікуй організаторів сам“. Якщо 
щороку вже задовго до події могла зо-
рієнтуватися де і що відбуватиметься, 
то цьогоріч, навіть у день відкриття, 
не вдалося познайомитися з органі-
заторами. Бо, як наголосили згодом, 
„рівень проекту в нас не на нижчому 
рівні“, тобто всі страшенно зайняті, 
а таємниця переможців зберігається 
на тому ж рівні, що й у визначенні 
нобелівських лауреатів, — до мо-
менту нагородження нема жодної 
інформації. Піком усієї особливості 
цьогорічної команди організаторів 
стало закриття змагань в актовій 

залі головного кор-
пусу. Це приміщення 
вперше надали для 
BEST-івців, тож їхнім 
радощам не було меж. 
Вирішили пофотогра-
фуватися з усіх мож-
ливих ракурсів, навіть 
зі столів.

У категорії Team 
Design (командне 
моделювання) змага-
лося десять команд. 
Спершу впродовж 
двох днів створювали 
пристрій, який мусив 
мати щонайменше 
чотири системи пере-

дач, чотири механізми і мав працюва-
ти за принципом доміно, тобто один 
механізм запускав інший. В останній 
день змагань студенти мудрували 
над чимось схожим до грамофона. 
Якщо зважити на те, що роблять це 
все з підручних матеріалів, що біль-
ше нагадує будівельне сміття, то це 
справді геніально.

А сім команд у категорії Case Study 
(ситуаційна задача) працювали розу-
мово. Спершу міркували як створити 
брендинг України на міжнародній 
арені, а в наступні дні працювали 
над вирішенням однієї з найболючі-
ших проблем Львова — паркування 
в його історичній частині.

— Цьогоріч знову особливу ува-
гу приділяли англійській мові. Адже, 
якщо команди переможуть на всеукра-
їнському етапі, який відбуватиметься 
навесні в Запоріжжі, то представляти-
муть Львів в Белграді (Сербія). Завжди 
на міжнародному рівні змагання від-
бувається тільки англійською мовою 
і добре знання мови, вміння на гідно-
му рівні представити свої напрацю-
вання є вагомим додатком до оцінки. 
Тож у нас всі завдання і презентації 
теж були іноземною мовою, — додав 
Дмитро. — Цього разу рівень англій-
ської значно вищий — це тішить. Що-
року намагаємося знайти партнерів, 
щоб надати командам, які братимуть 
участь у дальших етапах змагань, сер-
тифікати для вдосконалення англій-
ської мови.

Отож, за підсумками Інженерних 
змагань, переможцями у категорії 
Team Design стала та ж команда, що 
й минулоріч — „Машина Тюрінга“ 
(Василь Войтик, Андрій Марусяк, 
Дмитро Теслюк, Олекса Димашок). 
А в категорії Сase Study — „316 Team“ 
(Роман Козак, Марко Малюк, Сергій 
Корбут, Роман Ганус). Ці дві коман-
ди навесні представлятимуть Львів-
ський осередок BEST у Запоріжжі.

Наталія ПАВЛИШИН
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самоврядування

Молодь говорила 
про права людини

Тридцятеро представників різних вишів зі всієї України, лідери органів 
студентського самоврядування, молодіжних громадських організа-

цій, зацікавлені освітою у галузі прав людини, зібралися 23–28 листопада 
у Львівській політехніці. В ці дні тут проходив Національний тренінговий 
курс із прав людини „Роль органів студентського самоврядування у захисті 
прав людини“.

У режимі відеоконференції гостей 
привітав заступник міністра молоді 
та спорту України Сергій Мітрофан-
ський. Він побажав частіше замислю-
ватися над проблематикою прав лю-
дини і спільно дбати про поліпшення 
становища молоді в Україні, зокрема 
про захист їхніх прав. На пленарно-
му засіданні з привітальними словами 
звернулися перший заступник голови 
Львівської обласної ради Парасковія 
Дворянин, проректор Львівської по-
літехніки Роман Корж, представниця 
Молодіжного департаменту Ради Єв-
ропи Руксандра Пандея, голова наг-
лядової ради Національного студент-
ського союзу та оргкомітету заходу 
Анатолій Ігнатович

Цей тренінговий курс спрямо-
вано на виконання положень Хар-
тії Ради Європи про освіту для де-
мократичного громадянства і прав 
людини. Його мета — підтримати 
лідерів органів студентського са-
моврядування та представників мо-
лодіжних громадських організацій 
у пропагуванні прав людини, а також 
сформувати компетенції для подо-
лання викликів, що існують у сфері 

навчання з прав людини, допомогти 
впроваджувати принципи Хартії із 
питань демократичного громадян-
ства та освіти з прав людини у фор-
мальних та неформальних умовах та 
програмах.

Організували тренінг ВМГО „На-
ціональний студентський союз“ спіль-
но з Колегією студентів і аспірантів 
Львівської політехніки за підтримки 
Молодіжного департаменту Ради Єв-
ропи та Міністерства молоді та спорту 
України.

У рамках тренінгу молодь мала 
нагоду поспілкуватися із засновни-
ком Української Гельсинської групи, 
віце-ректором Українського като-
лицького університету Мирославом 
Мариновичем. Також подискутували 
на теми: „Що таке права людини?“, 
„Освіта для демократичного грома-
дянства і прав людини“, „Механіз-
ми захисту прав людини в Україні“, 
„Процедура захисту прав людини. 
Роль омбудсмена в Україні“ та бага-
то іншого, а також обговорили Закон 
України „Про вищу освіту“.

Наталія ПАВЛИШИН

наш календар

3 грудня — Міжнародний день 
інвалідів.
4 грудня — Введення у храм Пре-
святої Богородиці.
6 грудня — День Збройних сил 
України.
7 грудня — День місцевого само-
врядування.

Пам’ятні дати
3.12.1722 — народився Григорій 
Сковорода, видатний україн-
ський просвітитель-гуманіст, 
філософ і поет.
5.12.1791 — помер Вольфґанґ-Ама-
дей Моцарт, австрійський компо-
зитор.
5.12.1878 — народився Олександр 
Олесь, відомий український поет.
5.12.1904 — народився Михайло 
Дерегус, український живопи-
сець і графік.
5.12.1931 — народився Григір Тю-
тюнник, український письменник.
5.12.1972 — помер Андрій Головко, 
український письменник, автор 
романів: „Бур’ян“, „Мати“.
6.12.1892 — народився Микола Ку-
ліш, видатний український пись-
менник-драматург.
6.12.1903 — народився Микола 
Колесса, відомий український 
композитор, диригент, засновник 
львівської диригентської школи.
7.12.1870 — помер Михайло Вер-
бицький, український компози-
тор, автор Національного Гімну 
„Ще не вмерла Україна…“.
7.12.1900 — народилася Катерина 
Білокур, українська майстриня 
народного декоративного жи-
вопису.
7.12.1881 — народився Микола 
Устиянович, український пись-
менник і громадський діяч.
8.12.1868 — у  Львові засновано 
Товариство „Просвіта“.
8.12.1884 — народився Юліян 
Опільський, український пись-
менник.
8.12.1991 — у  Біловезькій пущі 
керівники України, Білорусії та 
Росії ухвалили рішення про лік-
відацію СРСР.
9.12.1863 — народився Борис 
Грінченко, український пись-
менник, педагог, лексикограф, 
перекладач і критик.
9.12.1897 — народився Борис Тен 
(Микола Хомичевський), україн-
ський поет-перекладач.
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„Їде грудень на коні“  
Ольги Кваші
Популярна львівська 

мисткиня виставила 
оригінали ілюстрацій, 
виконані в техніці олій-
ний живопис упродовж 
2007–2015 років, у гале-
реї „Зелена канапа“.

Експозиція вийшла дуже 
атмосферною: на полот-
нах органічно поєднались 
діти, песики-котики, миші, 
ведмеді, зайці і прос то за-
тишні будиночки, з коми-
нів яких клубочиться дим, 
а довкола — опале листя чи 
ажурні фіранки зі снігу… 
Пензель Ольги Кваші охо-
пив усі пори року, любовно 
виписавши кожен мазок, 
прошкрябавши кожну тра-
винку. Чільне місце, звіс-

но, відповідно до назви 
виставки „Їде грудень на 
коні“, займає зима, її сніж-
но-ніжна чарівність і каз-
ково-різдвяна святковість. 
Попри холодні біло-сині 

кольори, від картин віє те-
плом.

Твори намальовані до 
видань Р. Скиби „Кожно-
му по скибці“ та Ж. Жаб’є 
„Баранцеві сниться лука“, 

Б. Сандара „Маленькі негри-
тянські казки“, О. Куценко 
„Печені яблука“, Є. Гуцала 
„Зайці в полі варять борщ“ 
та М. Савки „Тихі віршики 
на зиму“, збірника „Різдвяна 
зірничка“.

Багато робіт і дея-
кі книжки з автографом 
можна придбати. Просто 
помилуватися ними — до 
13 грудня, зустрітися з ху-
дожницею і взяти участь 
у її майстер-класі — 
5 грудня, о 20.00, в галереї, 
в межах фестивалю „Ніч 
у Львові“.

Н. Я.

фестивалимо

Jazz Bez: поважай себе — слухай джаз!
Щоб зима розпочалась вишукано й урочисто, третього грудня стар-

тує один із найдавніших українських джазових фестивалів, який 
має неперервну традицію і статус міжнародного. Активна співпраця 
з польськими музикантами, джазмени зі США, Індії, Греції, Туреч-
чини, Вірменії, Німеччини, Австрії, України — все, як і в попередні 
роки, але ювілейний, п’ятнадцятий, фест матиме свої особливості.

Найперше — менше фестиваль-
них днів, ніж звиклося. Зате біль-
ша концентрація на найсильніших, 

найкращих творцях-виконавцях. 
Кожен день — 3–6 та 12 груд-
ня — унікальний. За той час віль-
ну інтелектуальну музику почують 
у 16 культурних центрах України та 
Польщі, від Вроцлава до Краматор-
ська. У Львові місця для музикування 
(й придбання квитків на концерти) 
незмінні — клуб „Пікассо“, філар-
монія, МО „Дзиґа“, а також драм-
театр ім. М. Заньковецької. І тут 
маємо другу особливість: вперше 
відбудеться Jazz Bez не лише в цен-
трі міста, а й на його околиці — джаз 
звучатиме 6 грудня у Народному 
домі „Просвіта“ мікрорайону Леван-
дівка, вхід на концерт польського 
гурту Vehemence Quartet вільний.

Майданчиком для старту фесту 
стане клуб „Пікассо“, в котрому 
музиканти Америки, Туреччини, 

Вірменії, Греції та Польщі переко-
нуватимуть слухачів, що непоєдну-
ване може поєднуватись. Етномо-
тиви у музиці залишаються у світі 
трендовими, тому і на фестивалі їх 
почуємо немало. Загалом, буде ба-
гато східної музики, яку виконува-
тимуть на цікавих інструментах — 
традиційних індійських, дудуку 
(дерев’яний духовий інструмент), 
бандонеоні (різновид гармоніки, 
завдяки ньому танго має щемливе 
звучання) тощо.

Відкриттю фестивалю переду-
вало відкриття фотовиставки One 
Minute Jazz Portrait — стіни арт-ка-
фе „Квартира, 35“ (другий поверх 
„Дзиґи“) поступово заповнювали 
твори польського джазового фото-
графа Славека Пжерви. Його бліцові 
чорно-білі світлини, зроблені в пе-
рерві між виступами музикантів на 
одному й тому ж стільчикові, на од-
ному й тому ж тлі — це 99 портретів 
найкращих джазменів, які побували 
на Jazz Bez’і.

Наталя ЯЦЕНКО
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творчий ювілей

У Львівському будинку орґанної та камерної музики 26 листопада відбувся ювілейний концерт 
народної хорової капели студентів Львівської політехніки „Ґаудеамус“. Понад дві години артисти 

акапельно виконували зразки духовної, народної та сучасної пісні. Під орудою керівника ансамблю 
Юлії Думи та хормейстера Романа Мачишина зала наповнилася чудесним звучанням. Ведучою 
вечора була колишня учасниця „Ґаудеамусу“, а нині заслужена артистка України Ірина Швайківська

„Ґаудеамус“ — 65 років на слуху
Нота, яка прозвучала
Концерт до свого 65-річчя „Ґаудеа-
мус“ розпочав з „Херувимської“ Борт-
нянського, яку 20 років тому виконав 
в Італії на З4-му Всесвітньому огляді 
духовної хорової музики у місті Ло-
ретто. Опісля прозвучав твір А. Лотті 
Miserere, молитви „От юности моєя“, 
„Богородице Діво“, 
„У царстві Твоїм“. 
Слухачі завмерли, 
здається, дехто бо-
явся навіть дихати, 
щоби не порушити 
гармонію. Потім 
вибухнули апло-
дисменти. Слідом 
за духовними лу-
нали стрілець-
кі та повстанські 
пісні — „Повіяв 
вітер степовий“, 
„Я сьогодні від 
вас від’їжджаю“ та 
„Гей, степами“ (дві 
останні викону-
вали тільки чоловіки). Перед очима 
публіки постали трагічні сторінки 
українського минулого. Світлом лю-
бові й надії наповнила залу лемківська 
співанка „Ой верше, мій верше“ у ви-
конанні самих дівчат.

Жодне свято не обходиться без 
подарунків. Тож у свій день народ-
ження „Ґаудеамус“ приймав музичні 
вітання від хору НЛТУ України „Ді-
брова“ та камерного (вже народного!) 
оркестру Політехніки „Поліфонія“.

Опісля капела повернулася на сце-
ну з народною програмою. Довгі сині 
сукні дівчата підперезали червоними 
поясами, а на їхніх шиях забагряніли 
намиста. Пісні „Ой, дуб дуба“, „Не стій, 
вербо“, „Хлопці-риболовці“, „Сусід-
ка“ занурили в атмосферу справжньої 
української ідилії.

Блок сучасних пісень мав на меті 
дивувати і приголомшувати. Ком-
позиція К. Крайца „Прощай“ лунала 
у цілковитій темряві, яку розсіювало 
хіба кілька білих вогників від ліхтари-
ків, які підняли над собою учасники 

хору, створюючи ефект зоряного неба. 
Легкий плескіт у долоні, долонями по 
плечах, по колінах, тупотіння ніг — 
дивовижно, як усе це в інтерпретації 
хору достовірно відтворило мелодію 
дощу. Такою була вступна частина до 
пісні С. Лінда The Lion sleel tonight 
з мультсеріалу „Король Лев: Тімон 
і Пумба“. Виконуючи твори Рrende 

de la vela Л. Бермудеса і Siya Hamba 
А. ван Тондера, артисти не тільки 
співали, а й підтанцьовували. Завер-
шували концерт піснею львівської 
композиторки Лесі Горової „Музика 
звучить“ під акомпанемент „Поліфо-
нії“, а на мультимедійній дошці було 
продемонстровано відео особливих 
моментів життя колективу.

Як народжується нота
Ключем успіху у слухачів завжди 
є відданість улюбленій справі вико-
навців та керівників. Сьогодні хором 
керує Юлія Дума, випускниця Львів-
ської музичної академії ім. М. Ли-
сенка, учасниця хору „Глорія“.

— Коли до нас приходять но-
венькі, — розповіла вона, — спіл-
куємося, роздаємо партитури, по-
яснюємо, що з нотами слід пово-
дитись обережно. Ми наспівуємо 
разом шматочки музичного речен-
ня, так, щоби повторили і запам’я-
тали. Підсаджуємо їх до досвідче-

ніших студентів — і вони потроху 
розкриваються.

Приятельська і творча атмосфе-
ра — те, за що студенти люблять 
„Ґаудеамус“. Тому випускники шко-
дують, що треба покидати „сім’ю“. 
Свого часу не захотів покинути її 
тепер уже фаховий прикладний ма-
тематик Юрій Тайстра:

— Були моменти, 
коли я запитував себе, 
навіщо співаю у хорі, 
чи варто продовжува-
ти. Але тут нас гуртує 
спільна праця, а ще 
відчуваю за собою 
певний розвиток, по-
стійний рух уперед.

На запитання, 
чого би побажав у день 
народження улюбле-
ному ансамблю, від-
повів: „Далі розширю-
вати світогляд, роз-
вивати навички. Але 
найважливіше — по-
пуляризувати хоровий 

спів серед молоді“.

Фінальний акорд
До хористів наприкінці концерту 
звернувся ректор Політехніки Юрій 
Бобало:

— Коли дивився слайди на дошці, 
зрозумів, що це — все ваше життя. 
Життя, яке невідоме багатьом полі-
технікам, бо живете ним у позана-
вчальний час. Проте воно приносить 
вам велику радість, а ви ділитеся нею 
з нами.

Він виголосив подяку „Ґаудеамусу“ 
від усього університету, крім цього 
запропонував організувати концерт, 
на якому би разом заспівали учасни-
ки хору всіх років від часу його за-
снування. Студентів також привітав 
голова профкому Володимир Гайдук, 
від Львівської облпрофспілки він вру-
чив грошову премію та від Об’єднання 
профспілок Львівщини — подяку.

Ксенія ЯНКО,
студентка ЖР-11, ІНПП
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за філіжанкою кави

„Скульптура + музика = 
лірництво“
З Гордієм Старухом, гітаристом гурту „Йорий Клоц“, скульптором 

і лірним майстром, ми зустрілася в майстерні його дідуся, світлої 
пам’яті Еммануїла Миська. Гордій вдало поєднує скульптуру і музику, 
внаслідок цього з-під його рук народжуються ліри.

„Дід — скульптор, батько — скуль-
птор, дядько — скульптор. Тоді я теж 
маю бути скульптором“, — вирішив 
Гордій Старух, коли мав 15. І вступив 
до коледжу декоративного і ужит-
кового мистецтва ім. І. Труша. Це 
було радше закономірністю, адже 
хлопець зростав у творчій родині, 
в 11 років виліпив першу скульпту-
ру. Йому було важливо вступити на 
творчу спеціальність. Але згодом 
скульптура перетворилася на хобі 
під час симпозіумів, фестивалів, ін-
ших мистецьких заходів.

— Звісно, можна було вдовольни-
тися скульптурою, заробляти собі на 
прожиття виготовленням надгробків 
і бути щасливим (сміється). Не кажу, 
що то так зле — бувало, сидів я на 
цвинтарі, вибивав буквочки на пар-
ному надгробку ще живої людини 
(чоловік помер, а дружина замовила 
надгробок на двох), слухав у плеєрі 
музику і роздумував про вічність… 
Але мені хотілося більшого, ніж ро-
бити надгробки. Ще студентом задля 
підробітку почав грати на вулиці.

— Коли Ви зрозуміли, що не лише 
скульптурою житимете?
— Очевидно, десь ближче до закін-
чення коледжу. До того ж, вуличне 
музикування дало чималий досвід. 
Та й за характером я такий, що од-
номаніття мені швидко набридає. 
Тому почав і дизайном займатися, 
і музикою, й інструментами. Отак 
я собі на кількох стільцях сидячи, всі 
справи веду паралельно. А що най-
краще вдається тепер, тому приді-
ляю найбільше часу.

— Як у Вас відбувався перехід до музи-
кування?
— Доволі плавно. Я робив вистав-
ки, їздив по симпозіумах. А коли за-
кінчував навчання, то вирішив, що 
„скульптурної“ науки мені досить. 
До того ж, сталася ще одна подія: 
я одружився з Дарією Альошкіною, 
яка закінчила магістратуру в ЛАМі 
(Дарія Альошкіна — скульптор, майс-

триня витинанки, режисерка театру ті-
ней „Див“. — ред.). А двоє скульпторів 
у сім’ї — це забагато. Ще в студент-
ські роки з однокурсниками створив 
фолькгурт „Люди добрі“. Грання тоді 
для мене було як легке задоволення. 
Та з часом воно переросло у більше.

— Це більше — гурт „Йорий Клоц“? 
Чому така назва?
— Саме так. Гурту вже сім років. Ми 
успішно розвинулися. Ось днями 
випустили другий альбом, відіграли 
в Польщі кілька концертів для півто-
ратисячного слухача на Українсько-
му молодіжному ярмарку у Ґданську.

А з назвою було досить цікаво. 
Мій друг, лірник і бандурист Олесь 
Коваль, з яким я починав грати на 
вулиці, натрапив на цікаву науко-
ву працю про феномен лірників 
і кобзарів. У цьому дослідженні був 
і словничок таємної мови лірників, 
ймовірно, з часів Гайдамаччини. Там 
і знайшли словосполучення „йорий 
клац“, що означає „старий чоловік“. 
Ми ж його трактуємо як сонячний 
чоловік, файний кавал, тобто шма-
ток чогось доброго. Щоправда, це 
словосполучення трішки трансфор-
мували, адже замість „клац“ у нас чо-
мусь прижилося „клоц“. На сьогодні 
ця назва так злилася з гуртом, що сам 
гурт пояснює її, а не навпаки.

— Що Ви маєте на увазі?
— Ми не виконуємо жодної автор-
ської пісні. У нашому репертуарі — 
лише народні автентичні, які загор-
таємо у музичне аранжування. Саму 
мелодію залишаємо, точніше, трохи 
спрощуємо. Але корінь її — автен-
тичний.

— У репертуарі гурту є присвята 
Майдану.
— З цією піснею взагалі була цікава 
історія. Її ми записали за рік до цьо-
го народного „жестяка“ на Майдані. 
І зрозуміли, що „Ой на горі вогонь 
горить“ вписується в ці події, це про-
роча пісня.

— А коли Ви почали виготовляти 
ліри? І задля чого взялися за це?
— Ліра „сиділа“ в мені з дитинства, 
відколи побачив на якомусь фести-
валі лірника. Потім було знайомство 
з Олесем Ковалем, від якого багато 
почув про ліру. А бандурист Ярос-
лав Крисько розповів мені про коб-
зарський цех. У якийсь момент я за-
хотів мати власну ліру, навчитися 
на ній грати, та коли почув, скільки 
вона коштує, то вирішив: ні, краще 
сам зроблю. Після тривалого шпор-
тання мені це вдалося. На цій лірі 
Олесь довго грав. А невдовзі до мене 
почали телефонувати як до великого 
майстра (сміється). Тепер маю цілий 
мануфактурний цех — із дрібними 
деталями допомагає брат-ювелір, 
а кум-кравець шиє чохли. На сьо-
годні маю дві лінії з виготовлення 
ліри — звичайну і бюджетну. Річ 
у тім, що сьогодні в Україні мало 
хто може собі дозволити таку дорогу 
річ, тому я розробив дешевшу, трохи 
спрощену. Сам умію грати на цьо-
му інструменті, але не професійно. 
Тому залишаюся при гітарі.

— Хто Ви сьогодні найбільше: скуль-
птор, музикант чи лірник?
— Якби не скульптура, то музику-
вання давно би покинув, адже ним 
важко було заробляти на початках. 
Без знань з основ скульптури і му-
зики не міг би виготовляти інстру-
менти. Світ мінливий. Коли нема 
замовлень на інструменти — беруся 
за музику. Коли мені не до музики — 
майструю ліри. А якщо вже ні те, ні 
друге не йтиме, то повернуся до над-
гробків.

Розмовляла Ірина МАРТИН
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товариство пасічників

Свято меду в Політехніці
В студентському кафе комбіна-

ту харчування 24 листопада 
відбулася незвична подія: на 
своє перше свято меду зібралися 
пасічники Львівської політех-
ніки — поважні професори, 
доценти, інженери й провідні 
спеціалісти.

Ведучий і організатор заходу, пра-
цівник прес-служби Львівської по-
літехніки Борис Козловський, який 
подбав про гарне оздоблення зали, 
зізнається, що ідея проведення „ме-
дового“ свята виникла спонтанно, 
адже в Політехніці чимало людей 
мають своє улюблене хобі: хтось 
полюб ляє чаклувати над бджолами, 
хтось любить рибалити, комусь по-
добається полювання. Є тут і затяті 
грибники, і ті, хто займається ор-
ганічним рільництвом. Щоб якось 
урізноманітнити життя політехніч-
ної братії, вирішили спочатку розпо-
чати з бджолярів, яких, як виявилося, 
є понад 40 осіб. І незважаючи на те, 
що хтось уже має доволі поважний 
стаж у цій справі, дехто — лише кіль-
ка років, усіх їх об’єднує любов до 
природи, бажання повчитися у не-
втомних бджілок їхньої згуртовано-
сті, дисципліни, невтомної працез-
датності, чуття єдиної родини.

Пасічникують зокрема проректор 
Дмитро Федасюк, завідувач кафедри 
інформаційно-вимірювальних тех-
нологій Богдан Стадник („виховав“ 
на кафедрі 8 пасічників), завідувач 
кафедри ЕОМ Анатолій Мельник, 
директор ІНПП Володимир Ортин-
ський, професор ІТРЕ Григорій Вась-
ків, заступник завідувача кафедри 

міжнародної інформації Юрій 
Лунь, завідувач кафедри фізики 
Іван Лопатинський, сантехнік 
відділу головного механіка 
Ігор Пугач, який разом із ко-
легами передав мед для бійців 
АТО, а для дегустації приніс 
5 півлітрових банок (займа-
ється бджільництвом 36 ро-
ків, нині йому допомагає син 
Олег, студент другого курсу 
ІГДГ), інженер кафедри тех-
нології біологічно-активних 
сполук, фармації та біотехно-
логії Оксана Іськів („помічник 
основного пасічника — свого 
чоловіка“), „спадковий пасіч-
ник з діда-прадіда“, заступник 
завідувача кафедри фізики Фе-
дір Гончар, завідувач кафед-
ри аналітичної хімії Йосип 
Ятчишин, директор ІХХТ Во-
лодимир Скорохода, доцент 
кафедри хімічної інженерії 
Василь Дулеба, доцент кафед-
ри пластмас Йосип Шаповал, 
інженер-механік видавництва 
Львівської політехніки Іван Федьків, 
майстер виробничого навчання Тех-
ніко-економічного коледжу Степан 
Гудзеляк, директор Коломийського 
політехнічного коледжу Василь Бі-
лейчук, викладач Золочівського ко-

леджу Юрій Болю-
баш та інші.

Ректор професор 
Юрій Бобало приві-
тав велику політех-
нічну родину па-
січників зі святом, 
адже такі заходи 
„дозволяють нашим 
науковцям почува-
ти себе щасливими“. 
Юрій Ярославович 
зізнався, що теж 
мав у рідному селі 
чотири вулики, од-
нак через брак часу 
йому не вдалося їх 

зберегти, хоча ймовірно, що знову 
повернеться до цієї цікавої справи.

Про успіхи пасічників Украї-
ни, яка посідає третє місце у світі 
за виробництвом меду, хоча спо-
живає його небагато, міжнародні 
контакти і дальші плани з розвитку 
бджільництва розповів колишній 
доцент ІКТА, а нині голова товари-

ства пасічників „Рій“ Микола Гри-
бок. Своїм досвідом і враженнями 
від бджільництва поділилися Дми-
тро Федасюк та Микола Микийчук. 
До речі, п. Микола, маючи стаж 6 ро-
ків, разом зі своїм сином опікуєть-
ся 76 вуликами. Оскільки є не лише 
інженером, а й конструктором, то 
й продемонстрував свій винахід — 
конструкцію легкого, переносного 
вулика. Бджоли добре сприйняли 
його винахід і щасливо перезиму-
вали у цих вуликах торішню зиму. 
Микола Микийчук повідомив, що 
скористатися цим винаходом безко-
штовно можуть не лише пасічники 
з досвідом, а й інші політехніки.

І гості, і самі господарі свята мог-
ли не лише дегустувати смаколики, 
а й оглянути виставку емблем то-
вариств пасічників різних регіонів 
України, світлини пересувних буди-
ночків пасічників тощо. Своїми ви-
ступами потішили присутніх солісти 
ансамблю естрадної пісні „Сузір’я“ та 
учасник народної театральної студії 
„Хочу“ Народного Дому „Просвіта“ 
Євгеній Семенюк. Зібраний мед пла-
нують передати до Дня св. Миколая 
в один із сиротинців.

Катерина ГРЕЧИН
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куток споживача

Треба бути прискіпливим 
контролером
Фактично щодня кожен із нас стає учасником відносин „споживач — 

виробник“, адже щодня ми щось купуємо, користуємося послугами 
транспорту, а періодично — перукарні, взуттєвої майстерні чи майстер-
ні з ремонту одягу. Яких засад треба дотримуватися, щоб не потрапити 
в халепу? Про що слід пам’ятати, купуючи той чи інший товар? Про це 
розповідає виконувач обов’язків начальника інспекції з питань захисту 
прав споживачів у Львівській області Василь Ріпка.

Бути контролером при будь-якій по-
купці — це найперша порада, якої слід 
дотримуватися кожному. Природно, 
що далеко не завжди ми знаємо той чи 
інший закон. Але завжди треба вивчати 
те, що нас найбільше цікавить, або те, 
що необхідне, аби не бути ошуканим.

Насамперед треба зважати на тер-
мін придатності харчових продуктів. 
Якщо виникають сумніви — обов’язко-
во вимагати від керівника, адміністра-
тора чи власника крамниці документ, 
що засвідчує якість продукції, яка нас 
цікавить.

Перш ніж купувати, треба уважно 
вивчити складники продукту, подиви-
тися, чи вказаний виробник. Тому ста-
райтеся не робити це поспіхом, а стави-
тися до покупки уважно і прискіпливо.

Виявивши порушення, треба не-
гайно звернутися туди, де придбали 
товар. Ніколи не поспішайте викидати 
чек, адже це підтверджувальний доку-
мент, що певний продукт ви придбали 
саме тут, а не в іншому місці.

Продавець зобов’язаний повернути 
покупцеві гроші чи обміняти на інший 
товар. Звісно, йдеться про інший якіс-
ний товар, такий самий або подібний, 
іншого виробника тощо.

Втручання у товар, який повертає-
мо, повинно бути мінімальне. Скажімо, 
ми з’їли одне-два печива, а не півпачки, 
і виявили, що воно зіпсоване. До нас звер-
нулися зі скаргою про неякісний коньяк, 
принісши у пляшчині грам 200 (мовляв, 
пили і зрозуміли, що тут щось не те). Звіс-
но, це вже не є аргументоване звернення, 
і на нього неможливо реагувати.

Якщо у мережі торгівлі уникають 
відповідальності за неякісний товар, 
треба негайно звертатися у службу 
контролю чи в санепідемслужбу або 
у фітослужбу. Обов’язково треба дода-
ти письмову заяву і простежити, щоб її 
зареєстрували.

У сфері обслуговування (хімчистка, 
перукарня, майстерня, сервісний центр), 
мусимо бути впевнені в легальності тієї 
структури, до якої звертаємося.

Книга відгуків, скарг і пропозицій, 
куток споживача, а в ньому — копія ре-
єстраційних документів і документів, 
що підтверджують законність діяль-
ності установи, її профільність. Це все 
повинно бути в кожній крамниці, перу-
карні, аптеці тощо. І слова: „Зараз не ті 
часи, ми, власники, самі вирішуємо, що 
мати, а що ні“ — не аргумент. Адже ви-
моги до того, що споживачеві має бути 
доступна ця документація, передбачені 
законодавством.

Товар промислової групи можна 
повернути впродовж 14 днів, якщо він 
не був у користуванні. В іншому разі 
можемо претендувати лише на гаран-
тійний ремонт. Ця вимога стосується 
взуття, телефону, побутової техніки, 
одягу.

Повертати промислові товари 
треба в оригінальному упакуванні, не 
порушивши пломби, печатки тощо. 
Тобто ми мусимо довести, що товар не 
був у вжитку.

Купівля через інтернет-магазини не 
має законодавчого захисту. Хоча у світі 
такий вид торгівлі досить популярний. 
Однак хочу наголосити, що там циві-
лізованіші стосунки „споживач — ви-
робник“, чіткі приписи закону. Звісно, 
є інтернетторгівля, якій можна довіря-
ти (наприклад, відомі мережі роздрібної 
торгівлі, які паралельно ведуть торгів-
лю через інтернет), але впереваж — ні. 
Особливо небезпечно купувати через ін-
тернет у мережі, яка розміщена в іншому 
місті. Через те, що часто такі підприємці, 
продавши вам товар, швидко зникають. 
І тоді пошуки ускладнюються. А органи 
контролю мають право перевірити під-
приємця лише у своєму місті. Тому не-
можливо звернутися зі скаргою у Льво-
ві, якщо ви придбали товар у Житомирі, 
наприклад.

Позаяк органи контролю часто об-
межені у своїй діяльності, споживачеві 
доводиться звертатися до правоохо-
ронних органів.

Поради записала Ірина МАРТИН

коротко
Концертом у Львові, який від-

будеться 3 грудня в Event-Hall 
„Кіно“, гурт „Скрябін“ завер-
шить першу частину свого 
„Теплого туру“. Перед рідним 
для Кузьми містом, останнім 
у графіку туру, музиканти 
успішно відіграли концерти 
у Дніпропетровську, Одесі, 
Києві, Харкові та ін. містах. 
Замість Андрія Кузьменка на 
концертах співають Оля Шпрот, 
Женя Толочний та Аніс. Програ-
ма розмаїта — від ліричних до 
драйвових композицій — про-
звучать знані та улюблені пісні 
з усіх альбомів „Скрябіна“.

3 грудня вп’яте вручать Літе-
ратурну премію ім. Джозефа 
Конрада, засновану Польським 
інститутом у Києві. Цьогоріч 
її фіналістами стали Софія Ан-
друхович, Остап Сливинський 
та Олексій Чупа. Письменників 
висунула широка читацька ау-
диторія, а обрало (серед 63 кан-
дидатів) міжнародне журі.

В український прокат вийшов 
фільм Єви Нейман „Пісня 
пісень“ — екранізація твору 
Шолом-Алейхема. Він двічі 
визнаний найкращим фільмом 
Одеського кінофестивалю, 
за версією національного та 
міжнародного журі. Світова 
прем’єра стрічки відбулася 
в рамках Карловарського між-
народного кінофестивалю, де 
фільм згадали добрим словом 
на екуменічному журі. В основі 
кінокартини — світ маленьких 
єврейських містечок початку 
ХХ століття і почуття кохання 
Шимека до Бузі.

7 грудня у Львівській обласній 
філармонії буде показ вистави 
„Сім“ — документальної п’єси 
про права жінок. „Сім“ склада-
ється з інтерв’ю семи активісток, 
які борються за права жінок 
у всьому світу. Історії розпові-
дають про боротьбу з дискримі-
нацією, домашнім насильством, 
сексуальними знущаннями 
тощо. П’єса мандрувала світом, 
її побачили понад 150 разів 
у 35 країнах. У Львові „Сім“ озву-
чать громадські активісти й мит-
ці, зокрема Наталка Сняданко, 
Павло Табаков, Соломія Чубай, 
Ярослав Нудик.

За матеріалами інформагенцій
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Отруйна 
пустельна 

гадюка

Автор 
музики

Нетепло-
ве світін-
ня речо-

вини

Гірський 
віск

Найруй-
нівніший 
ураган у 

США

Стрімке 
падіння 

курсу 
валюти

Пиріг з 
яблуками

Третя 
степінь 
числа

Отвір у 
танку

Вищий 
духовний 

титул у 
шиїтів

Німець-
кий літак-
снаряд у 

ІІ Світовій 
війні

Він виді-
ляє кошти 
на утри-

мання 
своїх дітей

Автор 
книжки 
„Шлях  
аріїв“

Співак з 
Ямайки, 
популя-
ризатор 

регі

Бідняк, 
що бився 
з Одіссе-

єм

Римський 
імпера-

тор

Літера 
грець-

кого 
алфавіту

Ділянка 
оброблю-

вальної 
землі

Сільське 
поселен-
ня у Се-
редній 

Азії

Примі-
щення 

для тре-
нувань із 
стрільби

Стиль у 
мистец-

тві 
ХVІІІ ст

Бог війни 
у давніх 
греків

Спирт з 
форму-

лою
С

2
Н

5
ОН

Головне 
місто 

Тибету

Столиця 
Самоа

Звання, 
ранг 

духовної 
особи

Мешкан-
ка Тірани

Піщаний 
горб у 
пустелі

Листя 
цього 

дерева 
— харч 
коали

Ударно-
шумовий 
музичний 

інстру-
мент

Найкра-
щий вік 
у житті 
людини

Шовкова 
тканина з 
мінливим 
полиском

Назва 
монарха в 

Росії

Роман 
Жорж 
Санд

Грошова 
одиниця 

Кореї

Організа-
ція укра-
їнських 

націона-
лістів

Англійсь-
кий пись-

менник 
ХХ ст.

Опера 
В. Белліні

Територія 
з фрукто-
вими де-
ревами

Місто 
футболь-
ного клу-
бу „Ювен-

тус“

Норма 
харчів на 
певний 
період

Рисова 
горілка на 
Близько-
му Сході

Скринька 
для бюле-

тенів

Болгарсь-
ка сто-
лиця 

гумору

Гірська 
система в 

Азії

Тибетсь-
кий бик

Націо-
нальність 

Тупака 
Амару

Ріка в 
Швейца-

рії та 
Франції

Старо-
слов’ян-

ська 
назва 

літери „а“

Промис-
ловий 

район Ні- 
меччини

Началь-
ник полі-
су в Ста-
родавній 

Греції

Назва 
лондон-
ського 

просто-
річчя

Туз
Прихиль-

ник 
анархії

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 35
Горизонтально: 7. Каталонка. 8. Сервантес. 10. Тектоніка. 11. Гіпербола. 
12.  Токсичність. 16.  Арик. 18.  Гімн. 19.  Деколонізація. 20.  Туск. 
21. Ефір. 23. Спартакіада. 30. Епіталама. 31. Періодика. 32. Синусоїда. 
33. Антипатія.
Вертикально: 1.  Стінка. 2.  Торонто. 3.  Кайдани. 4.  Ісфаган. 
5. Еверест. 6. Еталон. 7. Кантата. 9. Соланін. 13. Колонка. 14. Чеснота. 
15. Сінатра. 17. Кадик. 18. Глясе. 20. Тагетес. 22. Ротація. 24. Пелетон. 25. 
Трамвай. 26. Капітан. 27. Двірник. 28. Лізинг. 29. Сирота.

J J J
Ходив з дівчинкою в садочок в одну групу, в школу — в один 
клас, в універ — на один курс… А в „Одноклассниках“ мені 
37 років, а їй 25…

J J J
Вечірні новини часто розпочинаються словами „Добрий 
вечір“, а потім ми чуємо, що це не так.

J J J
Скрізь брехня. Купив пральний порошок, там написано: 
„Сто грамів безплатно“! Відкрив, а там тільки пральний 
порошок…
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С. Й. Солодкий
Дорожні одяги
Навчальний посібник.

Дорожній одяг є  найваж-
ливіший елемент автомо-
більної дороги. У навчаль-
ному посібнику подано 
інформацію про загальні 

поняття, класифікацію, сучасні принципи 
конструювання і розрахунок дорожніх одя-
гів автомобільних доріг, вулиць і аеродро-
мів, вимоги до будівельних матеріалів, що 
використовують для їх влаштування.

Видання розраховано на студентів п’я-
того курсу спеціальностей „Автомобільні 
дороги та аеродроми“, „Мости і  тран-
спортні тунелі“.

Л. О. Дорош, М. В. Здоровега,  
О. Я. Івасечко, У. В. Ільницька,  
О. В. Кукарцев, Ю. Р. Лемко, 
Ю. Я. Тишкун, Я. Б. Турчин
Основи теорії  
міжнародних відносин
Навчальний посібник.

Охоплено широке коло 
проблем теорії міжнародних відносин. 
Висвітлено поняття та концепції науки 
про міжнародні відносини, простежено 
еволюцію уявлень про міжнародне життя 
та міжнародну політику. Особливу увагу 
акцентовано на висвітлення ролі та зна-
чення держави й  недержавних акторів 
у  глобальному політичному процесі. Ак-
центовано також і на типології міжнарод-
них конфліктів і шляхах їх подолання, спе-
цифіці сучасного етапу інтеграції та місці 
в ньому України.

Основи теорії  
міжнародних відносин. 
Словник
Навчальний посібник.

Розкрито поняття, терміни 
та категорії теорії міжна-
родних відносин. Значну 
увагу приділено сутності 

міжнародних відносин, міжнародних сис-
тем та міжнародного порядку, учасникам 
міжнародних взаємодій, цілям та інтере-
сам їхньої діяльності, видам і формам між-
народних відносин тощо. Розглянуто нау-
кові ідеї та позиції вчених, що здійснили 
вагомий внесок у розвиток науки про між-
народні відносини. Вміщує понад 690 тер-
мінів та їхніх тлумачень.

Рекомендовано студентам першого кур-
су для вивчення дисципліни „Основи теорії 
міжнародних відносин“.

Більше інформації на сайті  
http://vlp.com.ua/.

У книгарнях діє дисконтна програма 
„Книжкова скарбничка“

 експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 
водійське посвідчення, видане Вінницьким 
МРЕВ на ім’я Федорчука Василя Олександро-
вича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Федорчука Василя Олександровича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Кузь Мар’яни Тарасівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Новосельчака Максима Руслановича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Михайлишина Богдана Ілліча;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Василащука Олега Ігоровича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Левицького Віталія-Андрія Петровича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Винник Анни-Анастасії Володими-
рівни; 
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Левицького Богдана Володимировича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Дворянської Христини Михайлівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Заболоцької Уляни Михайлівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Томинця Андрія Васильовича;

студентський квиток № 08969194, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Невенгловської Катерини 
Романівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Коваль Олександри Олександрівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Саврук Ірини Володимирівни;
студентський квиток № 11000088, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Сокульського Олександра 
Станіславовича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Савчин Ольги Юріївни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Шевчук Ілони Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Місечка Олега Степановича;
залікову книжку №  1412133, видану Націо-
нальним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Трохимчука Богдана Яковича;
студентський квиток № 09334065, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Лапчук Юліани Юріївни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Підлужної Роксолани Василівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Лещак Олени Андріївни;
студентський квиток № ВК 10569161, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Медвідя Євгенія Васи-
льовича.

 для львів’ян і гостей міста

Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
3 грудня — „Аїда“ (опера). 18.00.
4 грудня — „Орфей і Еврідіка“ (опера). 

18.00.
6 грудня — „Запорожець за Дунаєм“. 

12.00, „Богема“ (опера). 18.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
3 грудня — „Дама з камеліями“. 18.00.
6 грудня — „Віяло леді Віндермір“. 18.00.
8 грудня — „Циліндр“. 18.00.
9 грудня — „Безодня“. 18.00.

Камерна сцена
5 грудня — „Любов на замовлення“. 18.00.
8 грудня — „Завчасна паморозь“. 16.30.
9 грудня — „Катерина“. 16.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
6 грудня — „12 ніч“. 19.00.
9 грудня — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.

Львівський академічний 
театр „Воскресіння“
4, 5, 6 грудня — „Львів то є Львів“ 

(у дворику Ратуші, в межах 
фестивалю „Ніч у Львові“). 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00.

Львівський драматичний 
театр ім. Лесі Українки
4 грудня — „В пошуках короля Ліра: 

Верді“ (прем’єра). 18.00.
5 грудня — „Мама Маріца — дружина 

Колумба“. 19.00.
6 грудня — „Декамерон“. 18.00.

Перший український 
театр для дітей 
та юнацтва
3 грудня — „Дюймовочка +“. 13.00, 

„Оскар…“. 17.00.
4, 6 грудня — „Маленька Баба-Яга“ 

(прем’єра). 12.00.
5 грудня — „Небезпечна гра“  

(в межах фестивалю  
„Ніч у Львові“). 20.00.

8 грудня — „Зоряний хлопчик“. 11.00.
9 грудня — „Зоряний хлопчик“. 12.30.

http://vlp.com.ua/
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МНОГАЯ ЛІТА!
Вітаємо з днем народження про-
ректора з навчально-виробничої 
роботи

Володимира Ярославовича  
КРАЙОВСЬКОГО.

З днем народження вітаємо 
й щиросердно Вам бажаємо 

щастя, радості, добра, 
здоров’я, успіхів, тепла, 
неба мирного, достатку, 

щоб усе було в порядку, 
хай посміхається життя 
і буде кращим майбуття!

МНОГАЯ ЛІТА!

Рада Товариства „Просвіта“ Львів-
ської політехніки вітає з ювілеєм 
голову Товариства професора

Христину  
БУРШТИНСЬКУ.

Висококваліфікований викладач, справедливий 
і мудрий педагог, відомий у своїй галузі науковець, 
ініціативний і невтомний громадський діяч, патрі-
от своєї держави, доброзичлива і чуйна до проблем 
людей і суспільства, багаторічний лідер „Просві-
ти“, Христина Василівна має високий авторитет 
в університеті та й у всьому освітянсько-просвіт-
ницькому середовищі.

Завдяки її ерудиції, ініціативі і таланту організа-
тора „Просвіта“ Львівської політехніки славиться 
добрими справами й активною позицією в усіх пи-
таннях українського державотворення і внутріш-
нього життя університету.

Бажаємо шановній і дорогій пані Христині ще ба-
гато невтомних, плідних років у професії, науковій 
і просвітницькій діяльності, родинного щастя, доб-
рого здоров’я і мирного неба над Україною!

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 229 • Тел./факс (032) 258-26-08 • e-mail: info@polynet.lviv.ua,  audytoriya@gmail.com • http://www.audytoriya.lviv.ua

О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 154135

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН

Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 

Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. 

За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 

При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.

На першій сторінці світлина Наталії ПАВЛИШИН.

Запрошуємо на творчу зустріч  
з відомою письменницею, головним редактором 

тижневика „Слово Просвіти“, лауреатом 
Шевченківської премії Любов’ю Голотою, 

яка відбудеться
9 грудня 2015 р. о 16 год.

в актовій залі I навчального корпусу Львівської 
політехніки в межах авторського проекту 

доцента кафедри української мови Ірини Фаріон  
„Від книги до мети“. 

„АУДИТОРІЯ“ 
завжди зі мною

Пропонуємо передплатити освітній 
студентський тижневик „Аудиторія“ 

через відділення „Укрпошти“

ПЕРЕДПЛАТА-2016

Вартість передплати:
1 місяць — 8,88 грн.
3 місяці — 26,64 грн.
6 місяців — 53,28 грн.

12 місяців — 106,56 грн.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ  
ІНДЕКС  

35004
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