освітній студентський тижневик
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ВАША ДУМКА

Як Ви провели канікули?
Кристина Сенченко, студентка другого курсу Інституту комп’ютерних наук та інформаційних
технологій:

„Відкривала для себе Україну“
Канікули провела цікаво і весело. Але хотілося б ще трохи мати часу, адже канікул забагато не
буває. Це ідеальний час для реалізації тих задумів, на які не вистачає годин у добі під час семестру. Дуже багато подорожувала, об’їздила ті міста центральної України, де ще не була. З друзями
побувала в Київській області, Кіровограді, на Вінниччині. Найбільше запам’яталися поїздки
тим, що ми частенько застрягали в заметах. Я родом із Вінниці, але ніколи не була у містечках
поблизу. А в Кіровограді живе моя сусідка з гуртожитку, тому разом відкривали незнайомі для нас території.
Світлана Гороховатська, студентка четвертого курсу Інституту архітектури:

„Мої канікули — це подорожі“
Я дуже люблю проводити час активно, мандрувати, тому мої канікули зазвичай насичені різними
поїздками. Цього разу свій зимовий відпочинок я розпочала зі Славська, де зустріла Новий рік
разом з організацією BEST, до якої входжу. Різдво провела вдома з батьками. А потім хлопець
запросив мене до Польщі. Мені пощастило, що потрапила на дні Вроцлава як культурної столиці
Європи-2016. Там упродовж трьох днів відбувалися цікаві заходи, фаєр-шоу, виступи, і я активно
все це відвідувала. Ще планую поїхати з бестівською командою на екскурсію до Коломиї.
Михайло Петелицький, студент другого курсу Інституту економіки і менеджменту:

„Поєднав роботу й відпочинок“
Я хотів провести канікули корисно, одним із пунктів плану було „знайти роботу“. Мені пощастило — знайомий запропонував здобувати досвід спілкування з клієнтами компанії Enjoy,
котра займається виробництвом і збутом безкаркасних меблів. Ця робота пов’язана з тим, що
я вивчаю в університеті, а мені йшлося про здобуття досвіду. Я поєднав роботу й відпочинок
таким чином: отримував задоволення від робочого процесу — і це теж відпочинок, а після
шостої вечора зустрічався з друзями, відвідував спортзал — відпочинку ще більше.

Дмитро Балита, студент третього курсу Інституту хімії та хімічних технологій

„Канікули можна було б скоротити…“
У перші дні відпочинку був ведучим на новорічному корпоративі. Потім поїхав до батьків у
Калуш, а з ними — до бабусі на Жидачівщину, де в родинному колі відсвяткував Різдво. Звичайно, зимові канікули без катання на лижах втрачають свою привабливість, тож з друзями купили
путівки і на кілька днів поїхали у Славськ. Після активного відпочинку, походів у гори з колективом КВНівців-політехніків „Хай Пре“ шість днів був в Одесі на щорічному фестивалі „Ліга
сміху“. І хоч ми на певному етапі „вилетіли“ з нього, та привезли до Львова багато позитивних
вражень. Решту канікул минули у Львові, який я дуже люблю. Вважаю, що їх спокійно можна було скоротити.

Володимир Соколовський, студент третього курсу Інституту комп’ютерних технологій,
автоматики та метрології Львівської політехніки:

„Це чудовий час для різних активностей“
Канікули — це чудовий час, щоб зайнятись різними активностями. Новий рік почався вдало:
веселі свята, час із родиною, поїздка в наші чудові Карпати. Брав участь в організації і проведенні різних заходів: це презентація ВМГО ФРІ Plus у Львові, Марафон Active citizens за
підтримки Британської Ради, симуляційна гра з командоутворення „Україна“, тренінг „Вступ
до професії HR“, а також організація системи роботи HR-відділу львівського осередку ФРІ
Plus. Чудовою видалась і поїздка у Рівне, де долучився до проекту „Твоя Країна“ з учасниками з усієї України.
Це були чудові три дні: екскурсії, тренінги, відвідини музеїв, галерей, театрів, зоопарку, активне спілкування
з іншими учасниками.
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звіт ректора

Підсумовуючи рік минулий,
думаємо про майбутнє

Н

априкінці року ректор Львівської політехніки Юрій Бобало виступив перед трудовим колективом про роботу університету та окреслив завдання цьогорічної праці. В обговоренні доповіді взяли участь:
голова комісії Вченої ради з проблем навчання Орест Лозинський,
завідувач кафедри АФМ Назар Подольчак, професор кафедри ТБСФБ
Віра Лубенець, керівник Центру міжнародної освіти Ігор Олексів,
директор Коледжу інфокомунікаційних технологій Богдан Камінський, голова профкому працівників Володимир Гайдук, студентка
ІЕСК Анастасія Вакарчук. Перший проректор Володимир Павлиш
зачитав наказ про відзначення колективів кафедр та працівників університету за успіхи у навчально-науковій роботі.

Здобутки

Серед найважливіших здобутків
2015 року ректор відзначив те, що
під час вступної кампанії Львівська
політехніка була серед лідерів високого конкурсу і першої пріоритетності. Суттєвою допомогою у роботі
приймальної комісії стала волонтерська служба. Цьогоріч до структури
університету ввійшли два коледжі
— Хмельницький політехнічний та
Коледж інноваційних технологій
ІППТ, тож тепер у складі Львівської
політехніки 9 коледжів.
Університет здобув кілька нагород, зокрема за міжнародну співпрацю та представлення національної
освіти у світовому та європейському науковому просторі на IV Міжнародній виставці „Сучасні заклади
освіти-2015“. Наукові працівники
отримали 2 державні премії у галузі науки і техніки, 6 почесних звань
„Заслужений діяч науки і техніки
України“, 2 почесні звання „Заслужений працівник освіти України“.
Шістнадцятеро молодих науковців
отримали премії та стипендії для
молодих учених.
За підсумками 2015 року університет посідає 6-те місце за рейтингом QS серед університетів країн
Східної та Центральної Європи, але
96-те — серед університетів України, 6-те — у рейтингу „Топ-200
Україна“, 10-те — серед вишів України в рейтингу наукометричної бази
даних SciVerse Scopus.

Завдання
Вони пов’язані із запровадженням нового переліку галузей знань
та спеціальностей, а також умовами прийому на 2016 рік, відповідно

до цього переліку. Найперше треба
розробити й утвердити структуру
підготовки фахівців ОКР бакалавра,
магістра, доктора філософії, програми, плани тощо, зібрати пропозиції щодо оптимізації структури
навчально-наукових інститутів,
переліку спеціальностей, за якими
готуватимуть фахівців.
На жаль, Львівська політехніка відсутня у світових рейтингах.
Тому ректор наголосив на необхідності позиціювання вишу на міжнародному рівні, міжнародної конкурентоспроможності розробок та
екстерно-аналітичної діяльності,
розвитку прикладних досліджень,
орієнтованих на національний, регіональний та міжнародний ринок,
підвищення якості освіти, рівня наукових та науково-педагогічних кадрів, формування ринкової системи
управління, розширення соціальної
місії університету.
Основними чинниками, які можуть підтримати імідж вишу, на
переконання ректора, залишається
рівень і якість роботи в освітньому,
науковому напрямках, у підготовці
кадрів, удосконаленні інфраструктури тощо. Головний акцент повинен бути спрямований на роботу
кафедри, де власне роблять усе те,
чим згодом гордиться університет.
Тому доречно активно впроваджувати англомовні освітні програми
для залучення іноземних студентів, кількісно збільшувати програми подвійних дипломів, академічної мобільності, впроваджувати
програми вивчення української мови
як іноземної, формувати мережі
освітніх онлайнресурсів. Також науковцям важливо активніше ставати
експертами міжнародних проектів,

рецензентами міжнародних наукових журналів, членами редколегій.
Ректор заохотив науковців активніше подавати заявки на участь у
проектах за програмою „Горизонт“, а
також запропонував залучати працедавців та представників студентства
до вдосконалення навчальних програм з урахуванням змін, які відбуваються на ринку праці.

Перспективи
Львівська політехніка у складі
семи українських університетів бере
участь у проекті, який фінансує Європейський інвестиційний банк. Одним
із чотирьох підпроектів є створення
науково-навчального центру „Нові
матеріали і технології“, який найближчим часом відчинить свої двері.
За умовами договору з банком, на
фінансування центру буде виділено
близько 20 млн. євро. За ці кошти закуплять обладнання і прилади.
Робоча група з десяти осіб працює над удосконаленням нормативної бази щодо матеріального
забезпечення, заохочення тощо.
У науковій співпраці буде впроваджено нові підходи та критерії визначення рівня рейтингу кафедр та
викладачів. Також зазнає змін форма контракту у частині „Обов’язки
працівника“. А для заохочення працівників підвищувати рівень знання
іноземної мови будуть внесені зміни
до положення про матеріальне стимулювання.
Ірина МАРТИН

4

СТУДІЇ

ч. 1-2 [2921-2922]
30 січня — 10 лютого 2016

із головної зали

коротко

В інститутах та бібліотеці —
нові керівники

Успіхи політехніків. Команда
Політехніки — серед переможців „Програми розвитку
лідерського потенціалу університетів України у 2016 році“, що
передбачає серію тренінгів,
обмінів між вишами України
та Британії; у складі команди:
Олег Давидчак, Ігор Олексів,
Любомир Пилипенко, Ольга
Пирог, Назар Подольчак, Олена
Сідорська, Вікторія Харчук.
Під час ХХІІ Зимової наукової
конференції „Досягнення в
машинобудуванні та матеріалознавстві“ у Польщі професора Зіновія Стоцька нагородили
Почесною відзнакою ім. професора Ю. Шалапка від Всесвітньої
академії машинобудування та
матеріалознавства — за налагодження українсько-польської
співпраці у сфері освіти та науки. А молоді вчені — А. Рябцева
з ІХХТ, М.Шпотюк й І. Яремчук з
ІТРЕ — отримали премії Президента. Тим часом НТБ Політехніки — 8-ма у вебометричному
рейтингу бібліотек України.

24

| Світлина Ірини Шутки

грудня відбулося останнє в 2015-му засідання Вченої ради Національного університету "Львівська політехніка", на якому обговорили питання охорони праці та пожежної безпеки у Політехніці,
виконання ухвал Вченої ради, а також обрали керівників кількох
навчально-наукових інститутів, кафедр і Навчально-технічної бібліотеки університету.

Попередньо претендентів на керівні посади шляхом таємного голосування визначили на зборах трудових колективів у відповідних підрозділах університету. На засіданні
Вченої ради директором Інституту
хімії та хімічних технологій обрали
Володимира Скороходу, ІПДО — Віктора Яськова, Інституту дистанційного навчання — Дмитра Тарасова, а
Науково-технічної бібліотеки — Ан-

Інституту права та психології відкрити магістерську програму підготовки за спеціальністю „Науки про
освіту“. Як пояснив завідувач кафедри педагогіки і соціального управління Львівської політехніки Юрій
Козловський, це дасть можливість
кожному зацікавленому впродовж
півтора року освоїти основи педагогіки. Наразі людина, яка не прослухала жодної педагогічної дисципліни,

Відкриття магістерської програми підготовки за
спеціальністю „Науки про освіту“ дасть можливість
викладачам вишу впродовж півтора року освоїти
основи педагогіки.
дрія Андрухіва. Також Інститут післядипломної освіти тепер матиме нову
назву — Інститут адміністрування й
післядипломної освіти: до його структури ввійшла нова кафедра, що раніше була складовою Інституту економіки і менеджменту, — кафедра теоретичної та прикладної економіки.
Серед іншого члени Вченої ради
Політехніки підтримали прохання

має право викладати у вищій школі,
тож вивчення наук про освіту може
бути її власним бажанням (аби підвищити свій педагогічний рівень), однак із ухвалою нової редакції закону
України „Про освіту“ вища педагогічна освіта може стати обов’язковою
для кожного викладача вишу.
Ірина ШУТКА

Розпочалась реєстрація на
ЗНО-1016. Вона триватиме з
1 лютого до 4 березня. Охочі
можуть сформувати і роздрукувати бланк реєстраційної
картки за допомогою спеціальної програми на сайті УЦОЯО,
також у пунктах реєстрації:
випускники загальноосвітніх навчальних закладів — за
місцем навчання, випускники
попередніх років — у спеціально створених пунктах. Такий
пункт реєстрації діє і у Львівській політехніці.
Оксану Потимко нагородили за
активну соціальну діяльність.
Почесну відзнаку „Заслужений
працівник соціальної сфери
України“ виконавчому директору ЛОО Української спілки
інвалідів, керівнику Ресурсного
центру освітніх інформаційних
технологій Політехніки для
людей з особливими потребами
вручив голова ЛОДА Олег Синютка. О. Потимко займається
розвитком інклюзивної освіти
в Україні, читає лекції про те, як
незрячим людям адаптуватися
у суспільстві.
За матеріалами інформаційний,
ЛОДА
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правозахист

Profrights.org — інструмент
репутаційного тиску на виші

Н

едавно у Львові презентували онлайн-ресурс Profrights.
org („Аудиторія“ вже писала
про нього у 37-му числі). Представники аналітичного центру
CEDOS, який запустив цей правозахисний ресурс для викладачів і студентів, також зустрілись
з активними студентами львівських вишів.

Profrights.org фіксує випадки правопорушень у вишах України, а також інформує учасників освітнього
процесу про їхні права й обов’язки,
механізми їх захисту (як правильно
скласти скаргу тощо).
Ресурс стартував у листопаді,
тож уже є певні результати. Так, на
кінець січня на сайті було зафіксовано понад 340 правопорушень, починаючи від хабарництва при вступі
чи на сесії, проведення конкурсів на
заміщення посад й управління вишем, а також щодо трудових прав
викладачів і прав студентів на вибір
навчальних дисциплін та ін. Студен-

ти на Profrights.org найчастіше скаржаться на хабарництво, порушення
прав на поселення в гуртожитку,
неіндексовану стипендію і незабезпечення студентськими квитками
(останні два пункти, щоправда, —
поза відповідальністю адміністрації
вишу). Скарги викладачів стосуються
таких питань, як оплата праці (нерегулярна виплата платні, примусові
відпустки), непрозорість конкурсів
на заміщення посад, плагіат, доступ
до інформації, розповів головний
юрист ресурсу Андрій Солодько.
За словами координатора
Profrights.org, виконавчого директора CEDOS Єгора Стадного, на 18 січня на сайті було зафіксовано 24 порушення прав викладачів і студентів
у вишах Львова і Львівської області
(Дрогобич, Дубляни). Вони стосувалися конкурсів на заміщення посад,
доступу до інформації, порушення
права студентів на вибір навчальних дисциплін (а це не менш 25%
загальної кількості кредитів ЄКТС);
є й випадки хабарництва (на вступі,

ситуація із ректором Львівської державної фінансової академії).
— Мета нашого проекту досить
проста — випробувати інструмент
репутаційного тиску на вищі навчальні заклади, фактично для кожного з яких маємо на сайті профайл.
Ми фіксуємо інформацію про різноманітні порушення, перевіряємо її,
категоризуємо дані — і додаємо до
профайлу університету, — каже Єгор
Стадний.
У CEDOS вважають, що Profrights.
org виявлятиме, котрі із вишів кращі
і відповідно в котрі варто вкладати
ресурси, а для абітурієнтів буде орієнтиром при виборі університету для
вступу (до речі, для іноземців улітку
запустять англомовну версію ресурсу). Деякі виші вже відслідковують,
яка інформація про них з’являється
на сайті, і можуть реагувати на зафіксовані правопорушення — тобто
усувати їх на практиці (що теж відображається у базі).
Ірина ШУТКА

конференція

Питання криміналістики — на часі
Н
а кафедрі кримінального права і процесу Інституту права та психології відбулася Міжнародна науково-практична конференція
„Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та
криміналістики“, приурочена до вшанування пам’яті Ганса Гросса.

Чому захід присвячений постаті
Ганса Гросса? Про це розповідає директор ІНПП Володимир Ортинський:
— Деякі науковці-правники, життя яких тісно пов’язане з Україною,
досі не отримали тієї уваги та пошани, якої заслуговують. Один із них —
Ганс Гросс, сторіччя з дня смерті якого
світ вшановував у грудні 2015 р. Найбільший внесок він зробив у розвиток
криміналістики, яку означив як „науку
про реальності кримінального права“,
а також написав першу комплексну
працю „Криміналістика“, опубліковану 1901-го року. А фундаментальну працю дослідника „Порадник для
судових слідчих“ ще за його життя не
раз перевидавали та переклали десят-

ками мов. І досі вона є неоціненною
допомогою науковцям та практикам-криміналістам. Вагомий внесок
Гросса і в питання судової медицини,
зокрема праця „Криміналістична діяльність та роль лікаря“. Важливо, що
дослідник не обмежився лише науковими розвідками, а й приділяв значну
увагу популяризації криміналістики
та суміжних наук серед спеціалістів
та широкого загалу.
Як розповів професор кафедри
кримінального права і процесу Володимир Канцір, конференція присвячена розв’язанню актуальних проблем
кримінального права, кримінології,
кримінально-виконавчого права, кримінального процесу, криміналістики

та судової експертизи, пошуку шляхів удосконалення їхніх інститутів як
в Україні, так і в окремих іноземних
державах.
147 учасників конференції — це
науковці, практики-криміналісти, аспіранти, студенти з України, Білорусі,
Словаччини, Франції.
— Оскільки маємо обмеження у
фінансуванні наукових заходів, то
цю конференцію вирішили провести
заочно, — пояснює член оргкомітету
заходу Костянтин Марисюк. — Для
цього треба було в певний термін надіслати заявку на участь, а згодом — і
доповіді.
Науково-педагогічні працівники
ІНПП обговорили надіслані статті,
які можна буде прочитати у „Збірнику матеріалів“. Є сподівання, що ними
зацікавляться широкі кола науковців
та практиків.
Ірина МАРТИН
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Політехніка оцифровується
Р

озпочався новий рік, який невпинно наближає випускників шкіл не лише до
ЗНО, а й хвилювань щодо вступу у вищі навчальні заклади України. Їх цього
року чекають істотні зміни: приємні і не дуже. Про це розповідає відповідальний секретар Приймальної комісії Львівської політехніки Роман Шуляр.

— Таких основних
змін є три. Перша стосується нових спеціальностей. Щоб знайти свій
омріяний фах, вступники
мусять уважно вивчити
перелік спеціальностей
2015 року, зорієнтуватися, які старі напрями
перейшли у нові спеціальності. Тут є багато
нюансів. До прикладу,
деякі напрями злилися в
одну спеціальність, або
старий напрям розділився
на дві нові спеціальності.
Маємо інформацію, що
незабаром з’явиться нова
галузь знань і деякі спеціа- льності перейдуть у
неї. Очевидно це стосуватиметься й Політехніки.
З усіма новаціями можна
ознайомитися у розділі
„Вступникам“ в додатку
до „Правил прийому…“,
розміщеному на сайті
Львівської політехніки.
Взагалі, основну роль
інформування відтепер
відіграватиме сайт Політехніки.
Напрями підготовки
залишаються лише для
вступників на старші
курси на базі молодшо-

го спеціаліста,
для поновлених
на старші курси, при вступі на
другу вищу освіту, тобто для поповнення груп,
які вчаться за старими напрямами
підготовки.
Магістратура
теж повністю
оновлює
свої
спеціальності. На
один рік ми зберегли старі спеціальності магістра,
які тепер стануть
спеціалізаціями.
Друга велика зміна —
вступники після школи
будуть подавати лише
електронні заяви на сайт
Міністерства освіти й
нау- ки. У Політехніці
буде створено консультаційний пункт з доступом до комп’ютера та інтернету, щоб можна було
від нас передавати свої

на першочергове зарахування чи вступні іспити.
Нещодавно внесено
зміни в низку законодавчих актів, якими ліквідовано вступ поза конкурсом для дітей, які раніше
мали пільги при вступі до
вишу. Цього року вони
вступатимуть на загальних засадах. Якщо не
потраплять на державні
місця, будуть претендувати на допомогу від
держави в інших формах:
на соціальні стипендії,
підтримку оплати за навчання тощо. Як це буде
відбуватися на практиці,
ми не знаємо, бо нема ще
відповідних інструкцій.
Гадаю, буде два шляхи:
або додатковим списком
будемо просити бюджетні місця, або на наше прохання МОН надаватиме
додаткові стипендії.
Третя зміна — відбір
на державне замовлення.
У магістрів і тих, хто всту-

ного замовлення з кожної
профільної спеціальності. Якщо певна кількість
вступників з високими
балами обере у перших
пріоритетах Львівську
політехніку, то університет зможе отримати
від держави ще +25 відсотків державних місць.
Якщо таких вступників
не буде, то можна навіть
не отримати державного
замовлення на певні спеціальності. Як на ділі проходитиме ця процедура,
ще також невідомо.
При вступі абітурієнти
будуть бачити дві цифри:
мінімальний і максимальний обсяг. А 1 серпня,
коли база надасть вступникам рекомендації, ми
разом із ними довідаємося, на які спеціальності університет отримав
державне замовлення і в
якому університеті вступники отримали рекомендацію.
Щодо непрофільних спеціальностей, то
вступники можуть навчатися лише за кошти юридичних і фізичних осіб.

Після школи вступники будуть подавати лише електронні заяви
на сайт Міністерства освіти й науки. У Політехніці буде створено
консультаційний пункт з доступом до комп’ютера та інтернету.
Паперові заяви зможе подати дуже обмежене коло вступників.

електронні заяви. Цю
роль виконуватиме Студентський комп’ютерний
навчальний комплекс,
розташований у студентський бібліотеці. Допомагати вступникам будуть
волонтери і співробітники, які раніше приймали
документи. Подати паперові заяви зможе дуже
обмежене коло вступників: ті, хто вступатиме за
співбесідами, має право

патиме на базі молодших
спеціалістів, змін нема
ніяких. Для школярів
спосіб виділення університету державного замовлення змінено. МОН до
червня буде вирішувати,
які спеціальності в кожному університеті будуть
профільні, бо лише на них
буде виділено державне
замовлення і обсяг, який
відштовхуватиметься від
минулорічного держав-

Докладніше про все довідаємося ближче до вступу.
Ми чекаємо від МОН
змін умов прийому на
навчання, бо наші „Правила…“ будуть базуватися саме на них. Основною
ланкою прийому документів в паперовій формі
стають нині деканати дирекцій інститутів.
Записала
Катерина ГРЕЧИН
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А

втономія університетів, децентралізація шкільної освіти й оптимізація наукової системи,
інвестування не в інституції, а у перспективні наукові проекти й інтеграція з європейським
дослідницьким простором, а ще належна оцінка праці українського інтелектуала — ці освітньонаукові тренди 2015-го залишаються актуальними й цьогоріч

Рік реформ завершився —
починаємо рік реформ
З паперу —
в практику
Зараз на стадії активного обговорення базовий закон — „Про освіту“.
Та ухвалення законів —
лише перший крок, куди
складнішим є впровадження реформ на практиці.
Минулий рік видався для
нашої освіти-науки плідним у правовому аспекті:
триває імплементація ЗУ
„Про вищу освіту“, у квітні
затверджено новий Перелік галузей знань і спеціальностей, під кінець року
парламент і Президент
зробили своєрідний подарунок — ЗУ „Про наукову
і науково-технічну діяльність“, що, сподіваємось,
зробить нашу науку ефективнішою й зорієнтованою на інновації.
Про це дбатимуть нові
структури: Національна
рада з питань розвитку
науки формуватиме візію,
визначатиме пріоритетні
напрями досліджень, сприятиме взаємодії науки, влади й бізнесу, а Фонд фундаментальних досліджень
забезпечуватиме фінансову
підтримку наукової роботи, розвиток її матеріально-технічної бази тощо.
Певних змін зазнає академічна наука. Наукову систему оптимізують: МОН
ініціювало проведення
зовнішнього незалежного аудиту, що допоможе
до 1 серпня визначитися,
у які галузі науки варто
вкладати, а які — віджили себе, розповів „Урядовому кур’єру“ очільник

МОН Сергій Квіт. Закон
демократизує процедури обрання керівництва
НАН і галузевих академій
(перебування на керівних
посадах обмежене двома
термінами, їх тепер зможуть займати і молоді авторитетні науковці), академічні установи тісніше
співпрацюватимуть із галузевими міністерствами й

намічнішою, інноваційною і сприяти інтеграції
країни з європейським дослідницьким простором,
зокрема участі у рамкових
програмах ЄС з науки та
інновацій (із серпня, нагадаємо, Україна є асоційованим учасником програми „Горизонт-2020“).
Закон встановлює, що до
2025 року обсяг фінансування наукової сфери з
усіх джерел має досягти
рівня 3% ВВП, наголосив
С.Квіт.

Гроші на інтелект

університетами. Так, виші
й наукові установи зможуть створювати постійні або тимчасові наукові
колективи, спеціалізовані
кафедри й програми підготовки і т.п. Науковець
тепер має більше свободи
(гнучкий і дистанційний
режими робочого часу в
науковій установі та виші,
стажування без втрати
робочого місця), молоді
дослідники — більше стимулів (створять систему
державних стипендій, премій і грантів, є можливість
отримання житла за рахунок цільового бюджетного фінансування й інших
джерел або пільгового
кредитування на його будівництво).
Всі ці зміни мають зробити українську науку ди-

Наразі ж маємо те, що
маємо, тобто ухвалений
мало не під бій новорічних курантів Держбюджет
на 2016-й, який фактично не враховує потреб на
впровадження ЗУ „Про
наукову…“, констатують
експерти CEDOS Ірина Когут і Єгор Стадний. Всього
на дослідження цьогоріч
виділять 5,3 млрд. грн.,
левова частка яких піде
до Академії наук, МОН і
галузевих академій, проте
академії загалом отримають менше фінансування
порівняно з 2015-м. Президент НАН Борис Патон
каже: недофінансування
потреб Академії на 20%
змусить згорнути дослідження за багатьма пріоритетними напрямами,
скоротити кадри.
Деякі статті від минулого року зросли. Більшу
суму заклали на підготовку кадрів, підвищення
кваліфікації (зокрема у
вишах, підпорядкованих
Міноборони, МОН, МВС,

МОЗ), але ці кошти досить
розпорошені між різними
структурами, наголошують
у CEDOS. Щодо середньої
освіти, зросли видатки на
проведення ЗНО і освітня
субвенція, з якої фінансуються школи. Цьогоріч,
правда, коштів на школи
не передбачено (крім початкових), у яких навчається менше, ніж 25 учнів.
Середній освітній ланці на
шляху до 12-річної і профільної школи обіцяють
децентралізацію в управлінні й оптимізацію мережі. Уряд вже делегував
частину повноважень на
місця. Так, обласні адміністрації мають затвердити
регіональні плани створення освітніх округів й
формування структури мережі загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема їх укрупнення. Тепер
органи місцевого самоврядування мають подбати
про управління закладами
освіти, організацію довезення учнів і вчителів до
школи, створення в обласних центрах hub schools,
тобто зразкових навчальних закладів, котрі, як наголошують в уряді, демонструватимуть європейську
якість — високим рівнем
забезпечення, викладання і навіть вчительської
зарплати. До слова, недавно МОН затвердило нову
тарифну сітку, що передбачає підвищення оплати
праці освітян, однак про
євростандарти говорити
наразі зарано.
Підготувала
Ірина ШУТКА
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знай наших!

Якщо не сачкуєш, то набагато легше вчитися
С
тудент-четвертокурсник ІЕСК Тарас
Боровець упродовж
цього семестру отримуватиме дві стипендії
— підвищену бюджетну та іменну.

Вибір на
перспективу
Наприкінці грудня, у
День енергетика, кільком
студентам ІЕСКА вручили
сертифікати на стипендію
ім. Ю. Бочкарьова. Про це
писала „Аудиторія“ у ч. 39
— 40. Серед відзначених
найкращих студентів —
четвертокурсник бакалаврату Тарас Боровець, який
навчається на кафедрі
електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем (напрям
„електромеханіка“). Ця
стипендія — відзнака за
відмінне навчання на бакалавраті та студентську наукову діяльність, зокрема
участь в олімпіадах, конференціях, написання наукових статей тощо. Схоже, студент знайшов себе
як майбутній енергетик, у
виборі фаху не помилився.
Хоча свого часу, коли подав документи на вступ до
ІЕСК, це був радше спонтанний крок, а не результат довгого обдумування.
— У шкільні роки, попри те, що від математики
й фізики я не був віддалений, радше вважав себе гуманітарієм. У нашій сільській школі на Жовківщині
в 10 — 11 класах був поділ
на математичний і гуманітарний класи. Я навчався в
гуманітарному, посилено
вивчав українську мову,
інші фундаментальні гуманітарні дисципліни.
Коли настав час вступати,
розглядав декілька варіантів, зокрема економіку,
право. Також подав доку-

менти до ІЕСК. А далі вирішив, що фах інженера у
нас все ж більше затребуваний, — пояснює Тарас.

Головне —
правильно
розподілити час
Після вступу до Політехніки
хлопець
по-справжньому зацікавився технічними науками. Полюбив математику,
фізику, спецпредмети.
Вчитися було нелегко,
особливо на початку, зізнається студент, але,
доклавши зусиль, завжди
можна домогтися того результату, якого прагнеш.
— Бувало, щось не
встигав, адже деякі предмети дуже складні, викладачі задавали багато
завдань. Тоді доводилося
раціональніше розподіляти свій час. А ще мені
завжди допомагає те, що
маю добру пам’ять, тому
не треба по кілька разів перечитувати ту саму тему.
Завдяки цьому я домігся
значних успіхів.
— Що порадиш тим, у
кого виникають проблеми з
вивченням певного предмету?
— Треба просто систематизовано підійти до
його вивчення — вчитися
постійно, краще щодня, а
не періодично, одночасно
не братися за кілька тем.
З власного досвіду скажу,

що завжди мав підвищену
стипендію тому, що вчився
систематично. Коли не сачкуєш — набагато легше. А
труднощі завжди є, без них
якось було б і нецікаво. То
треба давати собі з ними
раду.
Тарас зізнається, що
йому не довелося ламати
себе внутрішньо, з гуманітарія ставати технарем.
Він дійшов думки, що людина повинна розвиватися всебічно. Переконаний,
що технарям без гуманітарного стрижня важко,
тому що часто доводиться
описувати свою роботу. А
для того потрібна певна
мовна база, запас лексики,
вміння сформулювати і
викласти власні думки.

Студентська наука
— Коли я закінчував
другий курс, у деканаті
мені порадили займатися
наукою. Ця пропозиція
мене зацікавила. Тільки
треба було визначитися з
науковим керівником. Я
зважив на те, чия наукова
діяльність мені близька,
з ким можу спрацюватися, знайти спільну наукову мову. І вирішив, що це
професор кафедри електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем Володимир
Мороз, який досліджує
комп’ютерне моделювання керованих електромеханічних систем, цифрові
системи керування, екскаваторний електропривод,— розповідає Тарас.
— З чого почалася ваша
співпраця?
— Очевидно, з підготовки до олімпіади з
теоретичних основ електротехніки. На її першому етапі у Політехніці я
виборов третє місце, а на
всеукраїнському рівні у
Києві — п’яте особисте і

третє командне. Це було
на третьому курсі. Такі мав
перші здобутки.
Цього навчального
року Тарас Боровець взяв
участь у другому етапі
73-ї студентської науково-технічної конференції
й отримав друге місце. Тепер хлопець працює над
дипломним проектом, а
також науковою статтею у
співавторстві зі своїм науковим керівником. Готується до вступу в магістратуру, а також удосконалює
англійську мову.
У майбутньому хлопець
прагне поєднати науку і
практику:
— Хочу піти в науку,
але водночас і працювати,
аби на практиці реалізовувати набуті знання. Тоді
можна буде більше досягти, адже наукова праця
буде обґрунтованіша. Такої думки я дійшов після
виробничої практики у запорізькій компанії „Електропривод“. Тоді за п’ять
робочих тижнів я набув
багато потрібних навиків.
— Як Ти сприйняв призначення іменної стипендії
Ю. Бочкарьова?
— Це для мене було неочікувано. Але поставився
до цього як до заохочення,
як до своєрідного стимулу
розвиватися в науці. Якне-як, а впродовж п’яти
місяців отримуватиму,
крім основної стипендії,
додаткові 750 гривень.
— Як витрачатимеш ці
гроші?
— Якщо відверто, то
ще не задумувався.
Окрім науки, Тарас захоплюється читанням сучасних авторів. Має дві
найулюбленіші книжки:
„Записки українського самашедшого“ Л. Костенко і „На
Західному фронті без змін“
Е. Ремарка.
Розмовляла
Ірина МАРТИН
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звукотехніка

Нові підходи до навчання вимагають змін

Л

абораторія звукотехніки кафедри радіотехніки та радіовимірювань ІТРЕ
нині переживає не найкращі часи та її співробітники вірять у повернення
колишньої слави і плідно працюють над удосконаленням лабораторії, її модернізацією, готують нові навчальні плани і методичну літературу.

Ініціатором і натхненником створення лабораторії був професор Василь
Якубенко, який відтоді є
її науковим керівником:
відповідає за розвиток
лабораторії, науково-методичне забезпечення навчального процесу в ній,
розробку та впровадження
нових лабораторних практикумів. Її створювали
під програму підготовки
бакалаврів напряму „Радіотехніка“, зорієнтованих
на майбутні спеціальності
„Радіотехніка“ та „Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення“.
Студенти вивчали випромінювання та поширення
звуку, слухове сприйняття
звукових сигналів людиною, будову електроакустичних перетворювачів, на
яких базується робота гучномовців та мікрофонів,
методи побудови сучасних
акустичних систем тощо.
На спеціальних макетах
досліджували різні типи
гучномовців, вивчали їхню
будову, принцип роботи,
особливості акустичного
оформлення тощо.
Допомагали створювати лабораторію львівські
заводи, які випускали аудіоапаратуру та Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної
апаратури. Вони передали
Політехніці вимірювальні
прилади, зразки розроблених гучномовців. Багато
макетів, потрібних для забезпечення лабораторних
занять, робили самі.
На базі лабораторії виконано близько десятка
дипломних робіт та проектів, проведено наукові до-

| Світлина Катерини Гречин

Трохи історії

слідження, внаслідок яких
опубліковано низку наукових статей з моделювання
акустичних систем та звукотехнічних пристроїв.
Підготовлено і видано необхідне методичне забезпечення: конспект лекцій
та лабораторний практикум з електроакустики,
завдання та методичні
вказівки до графічно-розрахункових завдань. Разом
з Лісотехнічним університетом досліджували акустичні властивості деревини, яка застосовується для
виготовлення акустичного
оформлення гучномовців
та музичних інструментів,
результати яких опубліковані в Науковому віснику
НЛТУ України.

Стати
привабливою для
студента
— Така мета стоїть нині
перед лабораторією ще й
тому, що новий Закон „Про
вищу освіту“ передбачає
впровадження нових спеціальностей, — говорить
Василь Якубенко. — Велику
частину тепер займатимуть
вибіркові дисципліни, які

студент має право обирати сам. Нині готуємо дисципліни, які допоможуть
майбутнім випускникам
інституту спеціальності
„Телекомунікації та радіотехніка“ вигідно „продати“
себе на ринку праці. Хочемо оновити й лабораторну
базу, бо маємо в основному аналогові звуковідтворювальні пристрої, а час
вимагає застосування мікропроцесорних систем та
мікроконтролерів для обробки звукових сигналів.
Намагатимемося навчити
студентів застосовувати
сучасні програмні засоби
при проектуванні, розробці
та діагностиці акустичних
пристроїв, а також методів
забезпечення високої якості відтворення звуку. Для
цього необхідно придбати
сучасні комп’ютери та відповідні програмні засоби, а також апаратуру для
діагностики акустичних
властивостей приміщень
для їх озвучення. Плануємо
оновити лабораторні макети, комп’ютеризувати лабораторні практикуми. До
слова, наші вибіркові дисципліни з основ електроакустики й озвучення мо-

жуть обирати не лише радіотехніки, але й студенти,
що навчаються за іншими
спеціальностями: механіки, будівельники, автомобілісти та інші. Нині готуємо
робочі навчальні плани для
цих вибіркових дисциплін,
проектуємо і розробляємо
нові лабораторні макети.
Плануємо випустити спеціальні навчальні посібники
з основ електроакустики та
озвучення, а ще знайти однодумців серед зарубіжних
вишів.
— Звичайно, щоб усі
наші плани здійснилися,
потрібне відповідне фінансування, —долучається до розмови завідувач
лабораторії Юрій Карп,
який дбає про виготовлення, налаштування й
обслуговування апаратної
системи, удосконалює її,
укомплектовує. — Ми даємо студентам фундаментальні знання з акустики,
але й від студента багато
залежить: він має розуміти сам процес, добре знати
математику, мати нахил
до програмування. Маючи добрі фундаментальні
знання, студент може проектувати щось потужніше.
До слова, електроакустику
в Політехніці, крім професора Василя Якубенка, не
читає ніхто. Свого часу на
його лекції приходили студенти медуніверситету, які
вивчали слухові властивості людини.
В. Якубенко і Ю. Карп
відзначають, що нині радіотехнікою цікавиться
менше людей. Вони шкодують за тими часами,
коли до вишу приходили
вмотивовані випускники
шкіл, адже добре знають,
що лише той, хто любить
цю справу, вміє щось створити власними руками і розумом, може стати добрим
радіотехніком.
Катерина ГРЕЧИН
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Книгозбірні всіх часів і народів
З
часу популяризації і поширення інтернету, електронних видань
багато-хто „пророчив“ відмирання паперової книги. Було чимало
думок і про те, що бібліотеки як такі стануть не потрібні, бо кожен,
сидячи вдома, через мережу матиме доступ до будь-яких видань у цілому світі. Та, незважаючи на такі упередження, книгозбірні не лише
не закривають, а осучаснюють, будують модерні та вишукують різні
способи, щоб зацікавити якомога більше читачів.

За даними Міжнародної федерації
бібліотечних асоціацій та установ,
у світі є понад 569,6 тис. бібліотек.
Найбільші бібліотечні континенти
— Європа (понад 440 тис. бібліотек)
і Північна Америка (більше 125 тис.).
У бібліотеках світу зберігається понад 20 млрд. книг, 1,5 млрд. мікрофільмів і більше 10 млрд. одиниць
періодики. Найбагатшими зібраннями володіють бібліотеки Європи (16 млрд. одиниць зберігання).
Абонентами бібліотек є приблизно
2,5 млрд. чоловік. За цим показником лідирує Європа — 1,8 млрд. осіб.
За даними Інституту статистики
ЮНЕСКО, у числі країн з найбільшою
кількістю бібліотечних книг на душу
населення першість належить Грузії
— 16 335 книг на 1 тис. жителів. Україна в цьому списку на 55 позиції (88 бібліотечних книг на 1 тис. жителів).

Найдавніші та найбільші
В Україні нараховується понад
40 тис. бібліотек. Найдавнішою читальнею країни є Наукова бібліотека
Львівського національного університету ім. І. Франка. Вона заснована
1608 року як книгозбірня львівського
Єзуїтського колегіуму. Фонд нараховує три мільйони видань. Книги
та рукописи до її фонду завозилися
з усієї Європи.

Бібліотека з найбільшим фондом
— Національна бібліотека України імені В. Вернадського, налічує
14 млн. книг. Вона належить до числа десяти найбільших національних
книгозбірень світу і є найбільшою
за своєю площею бібліотекою країни — будівля на 27 поверхів. Інформаційними ресурсами цієї бібліотеки
користується близько 500 тис. читачів, яким щорічно видають до 5 млн.
документів. Другою після неї за розмірами фонду є Харківська державна
наукова бібліотека імені В. Г. Короленка (нараховує 7 млн. видань).

Архітектурні викрутаси
світу
Є бібліотеки, які вражають своїми
архітектурними формами — величезні книги в Канзас-Сіті, стіна книг
Стокгольмської громадської бібліотеки, Книжкова гора в Нідерландах,
дивний „діамант“-куля Національної бібліотеки Білорусі. В такий спосіб творці сучасних бібліотек шукають нові шляхи залучення читачів.
Отже, однією з найцікавіших за
архітектурою є бібліотека Пекхема
(Лондон). Вона побудована у формі переверненої латинської букви L
і вміщує понад 400 тис. читачів щорічно. Крім основного книжкового
простору, всередині розташовані
чисельні конференц-зали, дитячі
кімнати, читальні та
інформаційні зали, а
також медіа-центр.
Зараз бібліотечний
фонд має близько
317 тис. різних книг.
Незвичайну біб
ліосферу має університет Дуйсбург-Ессен (Німеччина). У
2009 році правління
університету затвердило проект компанії
Greeen! Architects,

яка спеціалізується на екологічних
будовах. У 2011 році для студентів відкрито „круглу бібліотеку“, що містить
в собі елементи еко-архітектури:
енергозберігаючі технології, сонячні батареї, систему очищення води й
інше, інше, інше.
Ще одним прикладом „зеленої“
архітектури стала „скляна“ Watha
T. Daniel/Shaw Library, побудована
вздовж Род-Айленд-авеню у Вашингтоні (США). Бібліотека має три рівні,
загальною площею — 22 800 кв.м. із
системою клімат-контролю, управлінням сонячним і денним світлом, використанням перероблених матеріалів.

Книжки в несподіваних
місцях
Влітку на Трухановому острові в
Києві відкрили культурний проект
— „Повітряна бібліотека“. Оригінальний варіант буккросингу на
відкритому майданчику на березі
Матвіївської затоки. Крім полиць з
книгами, куточок буккросингу облаштували підвісними гойдалками.
В Одесі вирішили поєднати бібліотеки і пляжний відпочинок.
Концепція такої бібліотеки полягає
в тому, що будь-хто з відпочивальників може обрати книгу для читання, а якщо вона дуже сподобалася, то
може взяти книгу, залишивши натомість свою.
Автобус-бібліотека в місті Пловдив (Болгарія) стала прикладом того,
як можна використовувати старий
автотранспорт. Бібліотека діє на
безкоштовних умовах. Кожен охочий
(обладнані місця для десяти відвідувачів) має можливість зайти всередину і почитати декілька годин. Також
там облаштовано невелику кухню, де
можна заварити собі чай або каву.
Ще одним зразком, як можна дати
„друге життя“ використаним речам є
Бібліотека у телефонній будці (Британія). Мешканці невеличкого села
Уестбері-саб-Менді придбали одну
таку будку за фунт і переобладнали
її в бібліотеку, яка працює цілодобово. А для тих, хто полюбляє читати
книги ночами, в будці передбачено
спеціальну нічну лампу.
Підготувала
Наталія ПАВЛИШИН
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секрети успіху

Знань не буває забагато

У

рейтингу найбільших розробників України 2015 року опинилися дві
відомі ІТ-компанії, представлені у Львові. Зокрема очолює список гігант
індустрії Luxoft, а на другому і третьому місцях — „кити ІТ“ SoftServe і
EPAM Systems. Ми поспілкувалися з бізнес-аналітиком EPAM Systems Романом Сахаровим про те, як пройти шлях від бізнес-аналітика до resource та
project менеджера. Адже відомо, що ці посади є одними з найзатребуваніших в ІТ-сфері. Отже, що варто знати майбутнім випускникам, які тренінги
є в EPAM Systems і як досягти успіху у непростій царині технологій.

Логічно, практично,
захопливо
— На тренінгах в EPAM я навчаю
людей передовсім любити те, що вивчаєш, — розповідає Роман Сахаров.
— Потрібно щиро цікавитися і цією
наукою, і практичними навичками.
Це найважливіше.
Структура тренінгу має бути логічна, щоб інформація подавалась
практично і чітко, щоб її можна було
засвоїти, а потім згадати. Як каже
Роман, важливо, щоб у бізнес-тренера було особисте захоплення ідеєю чи темою. „Адже, люблячи те, що
робиш, завжди досягаєш більшого“.
Загалом Роман зараз дуже багато
спілкується зі студентами й випускниками, з’ясовує їхні потреби у навчанні. І це основа у створенні тренінгів і програм. Доводиться також
слідкувати за трендами ІТ-галузі.

Діліться знаннями
Роман Сахаров також займається
розвитком спільнот бізнес-аналітиків і проектних менеджерів. В EPAM
працює в цьому напрямі вже третій
рік, а в рамках ITKaizenClub — майже
півтора року
— У ході роботи вкотре переконуюсь, що коли ви організовуєте
спільноту, то, передусім, заохочуйте та надихайте учасників ділитись
знаннями і досвідом у рамках самої
спільноти. Тільки так ви зможете
зробити її ефективною та живою, —
радить він.
Адже людям потрібне натхнення,
щоб вчитися.

Дві множини працівників
Своєю чергою сучасному ІТ теж
багато чого бракує, є чимало складнощів у роботі. Зі свого досвіду Роман знає, що труднощі зараз виника-

ють у напрямі Product Development
Mindset: „Нам бракує зрілих та ініціативних людей, які можуть і хочуть
брати виклики сервісної продуктової
розробки або продуктової розробки
загалом“.
Власне, найчастіше є дві множини — зрілі люди, які вже відбулися
як професіонали, з одного боку, та
ініціативні люди, які ще не досягли
своєї „комфортної“ позиції, — з другого. Проблема перших у тому, що їм
зазвичай не цікаво, або вони вже не
вірять у поняття продуктового підходу, других — у ще недостатньому
професіоналізмі для того, щоб задовольняти високі вимоги.
Хоча ці множини перетинаються у певних людях, вважає Роман, але
їх, на жаль, замало, щоб задовольнити потреби. А кількість проектів з
розвитком продуктивного мислення буде невпинно зростати, бо це
— стратегічні інтереси компаній і
тренд світового аутсорсингу.

Для чого менторинг?
Що ж робити юним початківцям,
які хочуть стати бізнес-аналітиками
в цьому напрямку? На ранніх етапах
дуже допомагає курс менторингу. До
слова, почерпнути там щось корисне
можуть і всі охочі, не лише майбутні
айтішники. Адже такий ментор — це
передусім персональний вчитель і
наставник, який допомагає не лише
зрозуміти ті речі, які ви вивчаєте у бізнес-аналізі, а й усвідомити і застосувати знання на практиці. Це популярна
традиція у великих ІТ-компаніях.
— Ментор накладає свій досвід на
учня і розповідає про те, як та чи інша
теоретична техніка може виглядати в
реальності. А також, як або чи взагалі
варто її застосовувати, — розповідає
Роман.
„Серцем“ менторингу є концентрація знань і досвіду з бізнес-аналізу, а

застосовувати його можна всюди, де
потрібна допомога чи експертиза.

„Лайфхаки та граблі“
На довгому шляху від бізнес-аналітика до resource менеджера виникає багато помилок, ділиться Роман.
„Найсумніше, що багато з них, напевно, ще й неусвідомлені“, — сміється. Його найвагомішою помилкою, як вважає, була робота на багатьох напрямах одночасно, особливо
на початку кар’єри: хоч це й дозволяє
бачити повнішу картину, але дуже
швидко виснажує і призводить до
неякісних результатів. Багато складнощів спочатку створює і відсутність
прозорої системи пріоритетів, і не
завжди правильний розподіл на важливі/не важливі та термінові/не термінові завдання. Запорукою ж успіху,
особливо для молодого початківця,
на думку Романа Сахарова, є хороші люди, професіонали, які люблять
свою роботу і надихають.
— Лайфхаком (життєвий виклик
і набуте вміння. — Авт.) було прагнення завжди пройти додаткову
милю і робити більше, ніж від мене
очікували, а також кидати виклики
тим усталеним речам, які існували на
проектах, де я працював, і які, на мою
думку, не були ефективні чи корисні,
— згадує бізнес-аналітик.
Роман наголошує:
— Тоді теорія створює той необхідний фундамент, на якому можна
далі будувати практичний досвід.
Ніколи не припиняйте вчитися!
Книги для роботи і саморозвитку
завжди мають бути на вашому столі,
незалежно від посади, яку хочете чи
вже маєте.
Сам він досі регулярно читає книги і статті про те „як правильно“. На
його глибоке переконання, забагато
знань просто не буває.
Софія МАТВІЇВ
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наш календар

У

Львові 27 грудня, у рік двохсотріччя від дня народження автора
Державного славня України отця Михайла Вербицького, на
розі вулиць Бандери, Генерала Чупринки й Вербицького відкрили
та освятили пам’ятник великому українському композиторові. Це
стало завершальним акордом святкових заходів, присвячених
року Вербицького.

Він об’єднав Україну

| Світлина Катерини Гречин

Місце обрали не випадково, адже свого часу
о. Михайло навчався у
гімназії, що розташована неподалік. На цю велелюдну подію зібралося багато львів’ян, серед
яких було чимало переселенців із Закерзоння,
представники обласної
і міської влади, громадські діячі. Чин освячення монумента авторства
братів Володимира і Андрія Сухорських, здійснив кир Ігор Возьняк.
Як слушно відзначив
у своєму виступі голова
ЛОДА Олег Синютка,
„Михайло Вербицький
увібрав у себе всі найкращі риси українського
народу та зумів у словах
Державного гімну витворити нашу ідентичність“. А ще висловив
думку багатьох львів’ян,
що „ми не просто освятили пам’ятник авторові національного гімну
тут, в осередку української духовності та
культури, а й отримали
ще один державний символ, яким
визначено етнічні кордони нашої
держави — від Сяну до Дону“. Голова ЛОДА ще раз нагадав присутнім, що пам’ятник символічний ще
й тим, що першим постав на доброчинні пожертви громади.
На імпрезі також виступили
заступник голови обласної ради
Володимир Гірняк, секретар ЛМР
Анатолій Забарило, народні депутати Ігор Васюник та Оксана Юринець, голова громадського комітету з питань спорудженням пам’ятника, працівник МІОКу поет Ігор
Калинець, голова Суспільно-культурного товариства „Закерзоння“
Володимир Середа — ініціатор і
невтомний організатор виготов-

лення та встановлення пам’ятника
композиторові (саме завдяки йому
львів’яни дочекалися цієї знаменної події). До слова, в Україні це
другий пам’ятник, перший стоїть
у Яворові.
Отож, пам’ятник споруджено,
а збір коштів триває, оскільки пожертв громади не вистачило. Тому
організатори промовляють до сумління львів’ян: внести і свою лепту у цю благородну справу. Адже
автор музики українського Славня
не лише зумів об’єднати Україну, а
й допомагає вистояти нам сьогодні у нелегкій боротьбі з північним
ворогом.
Катерина ГРЕЧИН

29 січня — День працівників пожежної охорони.

Пам’ятні дати
24.01.1869 — народився Остап Нижанківський, український композитор.
24.01.1879 — народився Станіслав Людкевич, український композитор.
27.01.1790 — народився Петро Гулак-Артемовський, український поет.
27.01.1839 — народився Павло Чубинський, етнограф і поет, автор українського Державного гімну України „Ще
не вмерла України…“.
27.01.1860 — вийшов друком повний
„Кобзар“ Тараса Шевченка.
27.01.1891 — народився Павло Тичина,
відомий український поет.
28.01.1992 — Верховна Рада України затвердила національний синьо-жовтий
прапор Державним прапором України.
29.01.1918 — бій українських студентів з більшовицькими окупантами під
Крутами.
30.01.1834 — народився Володимир
Антонович, український історик, археолог, етнограф.
31.01.1648 — початок Визвольної війни
1648 — 1654 рр. під проводом Б. Хмельницького проти шляхетської Польщі.
1.02.1897 — народився Євген Маланюк,
український поет.
2.02.1812 — народився Євген Гребiнка,
український поет i байкар.
2.02.1845 — народився Іван Пулюй,
український фізик, електротехнік і
винахідник.
2.02.1863 — народився Тимотей Бордуляк, український письменник.
2.02.1901 — народився Валер’ян Пiдмогильний, український прозаїк i перекладач.
2.02.1919 — Симон Петлюра став головою Директорiї УНР.
2.02.1960 — в Україні введено в дію
перший атомний реактор.
3.02.1864 — народився Володимир
Самiйленко, український поет-сатирик i перекладач.
3.02.1929 — закiнчився І Конгрес Українських Нацiоналiстiв, на якому створено
ОУН.
4.02.1896 — археолог Вікентій Хвойка
відкрив перші пам’ятки Трипільської
культури.
5.02.1977 — заарештовано членiв Гельсинської групи М. Руденка й О. Тихого.
6.02.1903 — народився Юрій
Шовкопляс, український письменник.
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замість квітів на могилу

Н

а другий день Різдва Христового відлетів у вирій 88-річний бандерівець Дмитро Верхоляк
(псевдо Дуб). У лавах УПА воював з 1947 до 1955 року. 1956-го засуджений до розстрілу, проте вирок
змінили на 25 років таборів. Термін відбував у Пермі. Звільнений 1980 року. Кавалер ордена Ярослава
Мудрого V ступеня. Пропонуємо увазі читачів зворушливий спогад про нього Галини Дичковської

Король. Верхоляк Дмитро
Після смерті батька думка: „Треба
поїхати до Верхоляка, поки є час“ постійно сверлила мені мозок. Всього ж
яких 60 км, недалечко ж, але як завжди,
як у всіх — завтра, завтра, завтра...
Дзвінок від Олексія, журналіста
з Києва, з проханням познайомити
його із Верхоляком — то був дзвінок
від Всесвіту, від Бога, від не-знаюкого, дзвінок, що нагадав мені, де я
мала бути і де не була протягом цих
5 років. Все організувалося дуже
швидко і 14 травня 2014 року ми поїхали в гості до пана Дмитра. Звичайна сільська хата на околиці Маняви.
Пес на ланці, кури, індики, чотири
кози. Відчиняємо двері.
— Гостей приймаєте?
— Агов, а ви хто?
Погляд дружелюбний, насторжений, вивчаючий.
— Не памятаєте мене?
Заперечливо хитає головою. Халепа. Невже не впізнає?
— Ой, Дубе-Дубе, чи знаєш Явора?
Ореста-Явора пам'ятаєте?
Псевдо мого батька — „Явір“
псевдо Верхоляка — „Дуб“, обоє
кремезні, але до Верхолякових майже двох метрів батько не дотягував,
вони часто ставали поруч та реготали: „А таки Явір! А таки Дуб!“. Любили реготати. Ото почнуть оповідати
про табори і складається враження,
що то про якусь розвагу йде мова,
про гру, де головне завдання — обдурити „опера“, та не просто так, а
отримати „приз“ у вигляді поламаних зубів гулагівської машини. Якщо
їм те вдавалося, то життя вже було
прожите не даремно. І, вочевидь, дарувало радість і задоволення.
Дмитро схлипує, сльози навертаються йому на очі:
— Та як не памятаю… То ти
Орестова донька? Зі Львова приїхала?
Він був у мене, коли я ще жила у
Львові, десь у 1992, про себе тішуся,
що пам’ять добра, що дід мене не забув.
— Ні, я з Франківська, тут тепер
живу.
Старий все ще схлипує:
— Знаєш, я от думаю, чого Орест
так скоро пішов? Може, то вони? Він же

їхніх стукачів виявив… а вони не люблять, як їхніх стукачів викривають...
— Пане Дмитре, кому вже тепер
треба ті стукачі…
Я називаю кілька імен, Дмитро
киває ствердно. Йому не хочеться
вірити, що молодший і здоровіший
від нього Орест отак просто пішов.
А ще, крім того, всі вони мають відповідальність один за одного. Не
врятував він Ореста, не спас… Як
же так. Не може так бути…
Але Дмитро вже повірив мені.
Питає за хлопців: чи можна їм довіряти?
Завіряю, що можна, що хлопці „добрі і свої“. З цього моменту
хлопцям дозволено слухати і питати.
Хлопці теж хитрують. Знають, що
старі бандерівці не люблять говорити „на камеру“, тому навіть не застосовують диктофон, а прилаштовують мобільний. На телефон Дмитро
не реагує, цяцька тай цяцька, а телефонний диктофон тихенько починає
працювати. Прилаштовуюсь на ослінчику і беру ручку та зошит. Буду
записувати. За кілька хвилин тямлю,
що не запишу навіть слова. Дмитро
говорить, і в тому говорінні є щось
значно цінніше від того, що може
проковтнути зошит.
Хлопці — історики, уточнюють:
то він (їй-бо не пам’ятаю хто) був
сотником чи сотенним? А „Зуб“…
який то, адже кілька людей мали
псевдо „Зуб“? А як ви прийшли в
УПА?
Мовчу. І якось навіть не чую
ЩО „Дуб“ говорить, слухаю ЯК він
говорить… Мабуть, то дуже важливо, хто там був сотенним і чи
був той сотенний сотником, і який
саме „Зуб“ підіймав того сотника,
як мішок картоплі, бо був такий
дужий, що міг нести і поклажу, і
сотника водночас, і в якому то було
році, в 1948-му чи 1949-му… Мабуть, то дуже важливо, але історик
з мене н-і-я-к-и-й. Я приїхала не
за цим. За чим же?
За щастям. Оцей старий одинокий чоловік на милицях знає, ЩО
таке щастя.

SSДмитро Верхоляк із Галиною
Дичковською

Колись-то один дуже „реалізований“, соціалізований, кар’єризований дядечко геть піною вкривався на
зустрічі із „Дубом“. Дядечко агресував, кричав, що Верхоляк просто невдалий артист, що він все вигадує…
Незрозуміло тільки, як ото пан Дмитро „вигадав“ собі 25 років таборів.
В 1956-му, коли мого батька випустили як „малолітку“ після уже 9 років
відсидки, він тільки „сів“. І амністія
„хрущовської відлиги“ його не торкнулася, хоча… як сказати, спочатку
ж планували розстріляти...
Тоді мені була дивною та агресія
рафінованого інтелігента на „не реалізованого“ Дмитра. А зараз дивлюся
в старечі очі, що час від часу, згадуючи то хлопців, то Майдан, прохоплюються сльозою, і розумію, що переді
мною КОРОЛЬ. Його величність, що
все своє життя прожив так, як хотів.
І сильні світу цього йому не указ.
Поруч з ним ти якось дико-загострено починаєш бачити свій страх,
і від того стає геть незатишно, і розумієш, що завтра, вже завтра треба зробити те, що вже кілька років
відкладалося на потім. Завтра, таки
завтра треба ступити в те невідоме,
яке тебе найбільше лякає...
„Королю, — прошу я подумки, —
посвяти мене в Лицарі. Знаю, що недостойна, знаю, що боюся, знаю, що не
маю сил… але хочу, дуже хочу… Оцим
моїм маленьким ХОЧУ прийми мене…“.
Галина ДИЧКОВСЬКА,
доцент Прикарпатського
національного університету
ім. В. Стефаника
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презентація

Лікар з великої літери
У

Музеї етнографії та художнього промислу 27 січня
відбулася презентація книжки
„Якщо пам’ять мені не зраджує…“. У ній відомий професор-онколог Борис Білинський
у неквапливих бесідах із журналістом Борисом Козловським
ділиться спогадами та роздумами про своє життя, професійну
і громадську діяльність.

| Світлини Катерини Гречин

Поділитися враженнями від мемуарного твору, подискутувати з Борисом Білинським чи просто подякувати йому за допомогу у скрутні хвилини життя прийшли не лише його
друзі, знайомі, колеги по роботі,
студенти-медики, а й представники
різних вишів, громадських організацій Львова.
Як відзначив Борис Козловський,
перші інтерв’ю, які він брав у професора, стосувалися медицини, зокрема, онкології, згодом їхні розмови
перейшли в історичне та біографічне русло. Борис Білинський виявився
добрим і вдячним співрозмовником,
адже йому довелося пожити у кількох
державах (Польща, Австрія, Радянський Союз, Україна), добре пам’ятає
„перших“ і „других совітів“, з висоти

своїх років і знань проводить історичні паралелі, береже добру і світлу пам’ять про батьків, свій славний
родовід, який походить з відомих
родин Кордубів, Цегельських, Білинських, цінує дружбу з однокласниками Юрієм Шухевичем (сином

легендарного Головнокомандувача
УПА Романа Шухевича), та кардиналом УГКЦ Любомиром Гузаром.
З отих інтерв’ю і уклалася книжка,
в якій розповідь йде, як зазначає автор, не про Бориса Білинського, а від
нього самого.
Через спогади і роздуми ми
по-новому пізнаємо непересічну постать відомого не лише в Україні, а й
за кордоном науковця, хірурга-практика, педагога, тонкого психолога,
активного учасника політичних
процесів і просто цікаву, ерудовану людину, яка цінує і любить життя, свою Україну, велику родину, з
оптимізмом дивиться у майбутнє,
мріє написати книжку спогадів, адже
у пам’яті вони живі і „просяться“ на
папір. Борис Тарасович вільно спілкується польською, німецькою, англійською, російською мовами, може
напам’ять цитувати твори українських та зарубіжних класиків, вміє
і любить працювати із молоддю,
веде активний спосіб життя. За своє
життя підкорив 30 вершин Кавказу,
Тянь-Шаню, Альп, Карпат, відвідав
з різною метою 35 країн світу… І хоч
уже за плечима „вісімдесять“ недавно знову взимку піднявся на Говерлу. А ще любить лещатарську їзду,
плавання на каяках, спелеологію,
туризм. Залучав до своїх захоплень
і дружину.
За своє життя він лікував як українських підпільників, так і кагебістів
та секретарів компартійних обкомів.
Чималий шмат драматичної історії
Західної України пройшов не просто
перед його очима, а й через серце,

адже батька знищили енкаведисти,
вуйка Мирона — Армія Крайова, а
вуйка Славка — гестапо. Не все те
ввійшло у книжку. Варто відзначити, що її читаєш на одному подиху
і не хочеш, щоб вона закінчувалася.
Презентація книжки, модератором якої був голова Львівського
обласного Товариства „Просвіта“
Ярослав Пітко, вийшла по-родинному тепла, хоча з доповідачами ніхто
спеціально не домовлявся.
Добре слово про Бориса Білинського та книжку сказали її упорядник Ярослав Шпарик, голова
секретаріату Конгресу української
інтелігенції Володимир Парубій,
заступник голови партії КУН, міський голова Львова 1990 — 1994 рр.
Василь Шпіцер, генетик, дійсний
член НТШ Зиновія Служинська,
проректор Львівської комерційної
академії професор Степан Гелей,
професор Львівської політехніки
Роман Базилевич.
Завершальним акордом презентації став виступ солістки хору
політв’язнів „Нескорені“ Ярослави
Гунько. Подякувавши авторам за
книжку і за цікавий захід, вона заспівала для усіх символічну пісню „Не
розчаровуйсь в Україні“.
Наостанок обласній „Просвіті“
подарували 40 книжок (до слова, у
продажу її нема). Студенти-медики,
до яких Борис Білинський звернувся з
напутніми словами, теж отримали її у
подарунок. А потім до професора вишикувалася чимала черга, адже кожен
хотів мати його автограф.
Катерина ГРЕЧИН
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студентські твори

коротко

Я люблю Батьківщину,
бо вона моя!

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Львівської
політехніки отримав від Львівської
архиєпархії УГКЦ почесну нагороду
— грамоту за реалізацію проектів,
присвячених Праведному Митрополиту Андрею Шептицькому. „Ваша
клопітка праця та жертовність є
великим вкладом у справі популяризації та прослави праведника нашого
народу Митрополита Андрея“, —
зазначено у документі за підписом
Архиєпископа і Митрополита Львівського УГКЦ Ігоря.

З перших хвилин нашого життя
ми є українці — нащадки мужнього козацького роду. А чи можете ви
зараз уявити себе без України? Без її
пшеничних ланів, коляди, зимових
хуртовин, без такої мінливої львівської погоди?
Любов до рідної землі нам прищеплюють змалку. Пригадую, ще
в початкових класах нам давали
завдання написати твір „За що ми
любимо Україну?“. Звісно, ми всі
писали дуже банальні речі, але це
було щиро. І наш викладач часто любив повторювати слова Наполеона
I: „Любов до Батьківщини — перша чеснота цивілізованої людини“.
Україна пройшла тисячолітній шлях
— від часів Київської Русі до сучасної незалежної держави. Нашим

пращурам не раз доводилося захищати рідні села від чужинців. Та й
що далеко ходити, навіть наше покоління, та й ми з вами, обстоювали
на Майдані нашу свободу. Сьогодні
мужні українські воїни захищають
рідну землю від російського агресора.
Я дуже хочу мандрувати світом.
Хочу відвідати Париж, побувати в
Америці, пожити в Італії та обов’язково з’їздити в Грецію і Рим. Але я
впевнена, що без України не зможу,
бо, як то кажуть, є місця для відпочинку, а є — до душі. Тому правильно зазначив Сенека: „Люблять Батьківщину не за те, що вона велика, а
за те, що рідна“.
Олеся ГАЛЯТОВСЬКА,
студентка гр. СМ-31 (ІГСН)

29 січня у Львові відбулися пам’ятні
заходи з нагоди відзначення 98-ї
річниці подвигу героїв Крут. На Личаківському цвинтарі відбулося покладання квітів до могили учасника бою
під Крутами Ігоря Лоського та поминальна молитва за всіма полеглими у
цьому бою. А 30 січня, у Стрийському
парку відбулася реконструкція бою
під Крутами (провело Товариство
пошуку жертв війни „Пам’ять“).
За матеріалами інформагенцій

фотофакт

Новий робочий рік розпочали 			
з коляди
П

рацівники МІОКу першого цьогорічного робочого дня, а саме 11 січня, після вже традиційного
молебню у соборі святого Юра завітали до головного корпусу Політехніки. Колядками та
віншуваннями в аматорському музичному супроводі вони привітали ректора університету Юрія
Бобала та всіх працівників ректорату з початком року, з Різдвом Христовим, побажали їм миру,
добра, щастя, радості, плідної праці.

| Світлина Ірини Мартин

І. М.
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громадські ініціативи

Мистецтво, яке змушує пам’ятати
У
продовж кількох місяців у Львові триває творчий проект Молодіжного об’єднання „Граніт“ — „Вірші з війни“. У такий спосіб молоді активісти вшановують загиблих земляків та через мистецтво нагадують усім, що в країні триває війна і щодня на сході України люди жертвують свої життя задля спокою кожного.

— Задум нашого проекту полягає в тому, щоб
нагадати — на східних
теренах України триває
війна. Також наша робота
стала своєрідним індикатором, який показав розріз
суспільства, де є категорія
людей, яка відхрещується
від цієї проблеми, кажучи, що це їх не стосується.
Було чимало тих, які підходили і казали, що не треба цього писати, малювати, що це їм не зрозуміле.
Тобто такі люди вважають,
що саме вони виражають
суспільну думку. А з іншого боку хлопці, чоловіки,
які воюють в АТО, дякували за роботу, за те, що не
забуваємо. До нас підходили ті, хто знає війну із
середини, вони зі сльозами нас обіймали. Тож цей
арт-проект — добрий спосіб підняти дискусію на цю
тему, — наголосив автор
ідеї, учасник АТО, один
із очільників МО „Граніт“
Андрій Мочурад.
Всі стіни, де з’являються арт-об’єкти, організатори насамперед реставрують. Тобто акція поєднує
два напрями — облаштування благоустрою міста
та нагадування про сус-

пільно-політичну ситуацію в державі, акцентуючи
на тому, що ніхто не може
бути осторонь, коли в країні війна.
— Це непростий процес, тому шукаємо меценатів, спонсорів. Але не
беремо коштів із ресурсів,
які можна використати
на допомогу українським
військовим. Є люди, які кажуть, що не хочуть фінансувати війну, тож мають
можливість підтримувати
мистецтво, — додав мій
співрозмовник.
Зараз активісти передовсім планують завершити розпочаті роботи,
які через морози змушені
були призупинити. Наразі є декілька об’єктів:
на вулиці Бенедиктовича
(недалеко від церкви Святої Анни), на вулиці Під
Дубом, а також завершена, але ще не підписана на
вулиці Устияновича.
— Робота на зупинці
біля церкви Анни сповнена
символізму: дівчина чекає
коханого, журавлі — повернення додому, маки —
загиблі воїни. Це робота
наших друзів із Бурштина —Христини Кокош та
Олександра Савицького.

Над проектом працюють
митці та дизайнери з різних міст. А вірші, які з’являються на муралах, — це
творчість українських
воїнів, які перебувають
у пеклі війни чи віддали
свої життя. Тема війни,
яка з’являється в мистецьких творах різних жанрів,
не може залишатися лише
на виставках чи звучати у
вузьких колах, бо не дасть
бажаного ефекту в суспільстві. Потрібно, щоб люди
різних категорій бачили ці
роботи, можливо, так зможемо достукатися до тих,
кому ця проблема байдужа, — наголосив Андрій.
— Наразі працюємо лише
у Львові, бо тут є ще багато
роботи. Але з радістю ділимося знаннями і напрацюваннями з активними
людьми з інших міст України. Така співпраця вже
налагоджена з молоддю
Дніпропетровська, Луцька. Для нас важливо надати
людям схему роботи, щоб
вони максимально легко
змогли це реалізувати.
Триває акція МО „Граніт“ „Фронтова бібліотека“ — зі збору книжок для
українських воїнів, які
знаходяться на передовій,

де нема зв’язку, інтернету, телебачення і дуже
часто навіть психолога.
Як наголосив активіст, не
варто приносити книжки,
які деморалізують, зачіпають якісь проблеми. Це
повинна бути література
високого духу, на історичну тематику або, щоб
просто відволікти від проблем (детективи, романи).
Нещодавно, наприклад,
передали кілька пакетів
журналів про автомобілі.
Це теж корисно, бо в механізованих бригадах хлопці
працюють із моторами, і
їм цікаво читати про авто.
Також може бути й спеціалізована література, зокрема просили прислати
підручники з англійської
мови, медичну літературу
з хірургії. Пункти збору є
в багатьох книгарнях міста
(„Книгарня Старого Лева“
на пл. Ринок, книгарня „Є“
на пл. Галицькій, книгарня
„Просвіта“ на вул. Володимира Великого), в магазині
„Сільпо“ на вул. Науковій,
а також у кафе Communa
на пл. Галицькій.
Окрім цього активісти
займаються сферою освіти, бо, як наголосив Андрій, розуміють, що боротися треба не з наслідками,
а з причинами:
— Зараз працюємо з
десятикласниками. Для
них організовуємо лекції
з лідерства, різні інноваційні проекти, а влітку
плануємо провести освітній табір для активної молоді. Ми порушуємо історично-просвітницьку тематику, бо щобільше буде
активної освіченої молоді,
то швидше зміниться країна.
МО „Граніт“ запрошує
всіх небайдужих для волонтерської роботи в організації.
Наталія ПАВЛИШИН

ч. 1-2 [2921-2922]
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на позитиві

Д

ошка або карта візуалізації бажань (чи просто карта бажань) — це, звісно, не чарівна паличка,
але багато хто переконує, що таки непоганий самомотиватор. Колаж із бажань-зображень
допомагає зрозуміти, яким ти хочеш бути у майбутньому, і є своєрідним планом дій на завтра

Візуалізація для самомотивації
Позитивне породжує
позитивне
Тема візуалізації — з опери про
позитивне мислення. Вона стала
популярною після документального фільму „Секрет“ (2006), основна
ідея якого — „закон тяжіння“: людина притягує до себе те, про що думає,
начебто програмує реальність своїми бажаннями, страхами і т.д. Позитивне і негативне у її житті є відтак
результатом її думок, налаштування
— позитивного чи негативного.
Візуалізація бажань, тобто їх перетворення у яскраві образи, на думку психологів, корисна, бо допомагає людині окреслити і впорядкувати

свої мрії, потреби та вартості, сконцентруватись на найважливіших, що
є першим кроком на шляху до них.
Так, наша підсвідомість „звикає“ до
цих бажань-образів — і згодом ми
вже навіть мимоволі починаємо помічати можливості для їх реалізації.

Поміркуй, сформулюй,
побач
Є кілька рекомендацій, як підходити до візуалізації, аби вона діяла.
Передовсім варто спокійно поміркувати, чого тобі бракує, як кажуть,
до повного щастя: чого прагнеш досягти, що мати і що знати, де і з ким
поруч бути. Бажання можуть стосуватись навчання і творчості, кар’єри

і доходів, зовнішнього вигляду та
здоров’я, особистого життя і саморозвитку й т.п.
Бажання варто записати. Формулювати їх слід максимально чітко,
використовуючи при цьому ствердні речення (жодних „не“), дієслова в
теперішньому часі (не „хочу бути“,
а „є“). Скажімо, мріш побачити Європейську столицю культури 2016
року, то й кажеш собі: „Улітку я —
у Вроцлаві“ (влітку, бо ти, скажімо,
любиш Pink Floyd і хочеш потрапити
на концерт Девіда Гілмора у червні).
Така конкретика допоможе дібрати
найвідповідніше зображення „теплого музичного Вроцлава“. Так, в
уяві гортаємо образи, доки не знайдемо „саме ті!“ —найяскравіші, найвідповідніші до
наших уявлень, позитивні
й такі, що надихають. Для
ліпшого ефекту психологи
також радять уявити бажану ціль вже досягнутою (як
певний результат, а не кроки до нього), подумати про
емоції, які відчуєш в цей момент. Скажімо, сходження
на Говерлу — треба прокрутити в голові відповідний відеоролик: ти оглядаєш пройдені 2000 м, робиш останні
кроки до вершини, зупиняєшся, задоволено видихаєш,
посміхаєшся своїм супутникам, небу
і вітру…

Креатив і візуалізуй
Дошку візуалізації можна робити
по-різному, найголовніше ж — щоб
тобі подобалось. Зображення можна
намалювати або нашукати в інтернеті і потім сколажувати, або ж вирізати із журналів і наклеїти на картон
чи ватман. У центрі радять помістити власне фото, на якому ти посміхаєшся, задоволений. Візуалізовані
бажання на дошці краще поділити за
секторами: речі, активності, люди,
місця, події тощо. Можна додати
короткі підписи. До речі, не варто
забивати дошку надмірно: це демо-

тивуватиме, ти будеш губитись. Варто обрати кілька бажань, наприклад,
рекомендують не більше дев’яти.

Дій і дозволь діяти іншим
Навіть якщо у тебе на стіні висить
суперкласна дошка, не факт, що вона
„вистрелить“. Важливо, щоб вона
постійно потрапляла на очі: можна
повішати її над своїм ліжком або ж
на дверцятах шафи, куди щодня заглядаєш. Чи мають бачити її інші?
Дехто вважає, що ні, бо твої плани
і мрії є, мовляв, твоєю особистою
справою, дехто, навпаки, — що так,
бо це, по-перше, робитиме тебе
відповідальнішим (задекларував на
весь світ, що бігаю зранку, то, хочеш чи ні, — підйом і на стадіон!),
а, по-друге, можливо, хтось із твоїх
близьких, друзів, намотавши на вус,
диви — і спрезентує тобі той класний гаманець із твоєї дошки! Тож
карту необов’язково вішати на видноті, але і ховати теж не варто.
Ефективність карти бажань насправді залежить від того, наскільки
серйозно ти сприймаєш її як певний
дороговказ, стимул до дій. До успіху
ближче, якщо твої цілі реалістичні
(звичайно, можна мріяти про свіженьку Tesla Model Х, але, мабуть,
краще розпочати з чогось скромнішого), якщо ти критично оцінюєш
вихідні позиції — тоді відповідно
й розумієш, як маєш діяти (скажімо,
бракує знання польської для омріяної роботи — значить, йду на мовні
курси). Важливо встановити часовий
ліміт своєї карти бажань; це, наприклад, може бути рік, від 1 січня чи
уродин.
Якщо не всі бажання вдалось реалізувати і якісь перекочовують на
нову дошку, не варто засмучуватись.
Це нормально: не все й відразу, на
все свій час. Головне, що ці бажання-образи є перед очима, в думках,
а це —ти ж знаєш секрет — означає,
що раніше чи пізніше вони набудуть
реальних обрисів.
Ірина ШУТКА

18

ҐАУДЕАМУС

ч. 1-2 [2921-2922]
30 січня — 10 лютого 2016

цікавий студент

Чудове хобі— відкривати світ

Р

обити те, що любиш, і постійно відкривати щось нове для себе —
така альфа і омега життя четвертокурсника Інституту енергетики та
систем керування, активного BEST-івця Андрія Коника. Він належить
до когорти політехніків-романтиків: захоплюється фотографуванням, грою на гітарі та мандрівками.

Як каже хлопець, фотографування і подорожі — ідеальне поєднання.
— Дуже люблю мандрівки в гори,
вони для мене завжди особливі.
Щоразу беру зі собою фотоапарат,
мені подобається вдосвіта „виловлювати“ перші сонячні промені.
Також подобається подорожувати
за кордон. Як поєднувати корисне з
приємним навчився у Студентської
міжнародної організації BEST. На
початку побував у Польщі, вже об’їздив майже всю. А минулого літа,
їдучи ще з двома друзями на курси
до Відня, автостопом проїхав мало
не пів-Європи (побував у Німеччині, Австрії, Угорщині, Словенії та
Хорватії).
Андрій переконаний, якщо є бажання і готовність до непередбачуваних ситуацій, то життя можна
перетворити у справжню пригоду.
І головне, реалізувати задумане
часто допомагають цілком незнайомі люди, які готові підтримати,
забезпечити дах над головою. Як
зауважив мій співрозмовник, дуже
гріє те, що за кордоном люди знають про ситуацію в нашій державі і
завжди цікавляться подіями в Україні та наголошують, що вболівають
за українців.
— У спонтанних мандрівках бувають і курйозні випадки. Власне
така ситуація мені й „допомогла“
потрапити із Австрії в Словенію та
Хорватію. Коли надумав автостопом
доїхати до Будапешта, марно прочекавши понад три години на дорозі,
вирішив, що буде простіше поїхати
через місто Загреб. І справді, вже за
кілька хвилин зупинився водій-португалець, втім ми трохи заблукали,
тож опинилися в Словенії і лише до
вечора добралися до Загреба, де довелося заночувати. Але це була чудова нагода поспілкуватися з цікавою людиною та ще й відкрити для
себе чудове місто! А наступного дня
зранку я вже був у Будапешті, — поділився спогадами хлопець.
Найкращий спосіб якнайбільше
дізнатися про країну і пізнати її

культуру зісередини, — на переконання мого співрозмовника, — багато спілкуватися з мешканцями того
чи іншого міста.
— Поїздки автостопом — це чудова нагода саме для такого пізнан-

ня світу. Бо, коли їдеш туристичним
туром, то не маєш можливості добре
дізнатися про ту чи іншу країну. Та
й переважно такі поїздки проходять
вже за спланованими давно маршрутами, тож нема можливості обирати
дорогу спонтанно, відкриваючи найнесподіваніші закутки. Крім цього,
коли спілкуєшся з мешканцями, вони
самі розповідають, яке їхнє життя
зісередини, ось так і відкриваєш духовність того чи іншого народу. З
побачених уже міст, найбільше мені
сподобався Бремен. Це дуже затишне, старе місто, яке має власний настрій, а також там смачне пиво. Ще
дуже красивий Берлін.
Андрієві Європа подобається і
стилем життя, де, як зауважив, люди

простіші, відкритіші до спілкування,
не завантажені рутиною.
— Там цілком нормально сприймають, якщо хтось йде вулицею пританцьовуючи чи наспівуючи. Ніхто
на це нічого не скаже і не оглядатиметься здивовано. Вони вміють
насолоджуватися життям, бо не завантажені щоденними клопотами.
В них інше мислення і різниця дуже
відчутна. Ми зараз виходимо лише
на той рівень, щоб уміти матеріально забезпечувати себе, розвиватися
духовно. В європейців кращі умови
для самореалізації, принаймні я так
думаю.
Хлопець зізнався, що не вміє планувати глобально, а більше спонтанний у своїх рішеннях. У вільний час
багато гуляє пішки, проводить час із
друзями, читає, здебільшого сучасну українську літературу — Жадана,
Прохаська, Андруховича, в книгах
вишукує цікаві враження, роздуми,
старається насолоджуватися життям.
— Стосовно сучасної молоді,
мені здається, нам усім треба навчитися значно менше безцільно
витрачати час на соцмережі,— це
погана звичка. Я інколи й сам „зависаю“ у стрічках оновлень. А загалом,
покладаю досить великі сподівання
на своїх активних ровесників, які,
вважаю, спроможні змінити світ на
краще, — додав студент.
Як наголосив Андрій Коник, те,
що він уміє, старається робити добре. Вже тривалий час займається
фотографією, працює над власним
сайтом (http://andrewkonyk.com), де
розміщує свої фотороботи та невеличкі історії про них у блозі.
— Після завершення університету шукатиму нові шляхи самореалізації, можливо продовжу навчання
десь за кордоном. Серед планів також фотовиставка, проте до неї ще
слід трохи підготуватися: придумати
гарну ідею, зібрати матеріал на певну тематику, але все це ще попереду, — поділився планами Андрій.
— А взагалі я буду щасливий, якщо
завжди робитиму те, що справді подобається та правильно використовуватиму свій потенціал, чого і вам
усім щиро бажаю!
Наталія ПАВЛИШИН
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високі ноти

Вечір світових флейтових прем’єр

І

талійсько-український, музично-футбольний, з перевдяганнями
соліста… Хто завітав 28 січня до великої концертної зали Львівської
обласної філармонії, мав змогу насолодитись і творами для флейти,
більшість з яких були спеціально написані для Станіслава Зубицького —
„першої флейти“ європейських оркестрів, лауреата міжнародних конкурсів, який тепер живе в Італії, і побачити невеличке дійство на сцені.

Станіслав Зубицький уже два
роки гастролює Україною з різними оркестрами. Він виступив ініціатором цього проекту, до якого
доєднався оркестр „Віртуози Львова“ на чолі з його дириґентом Мироном Юсиповичем. На прохання
Зубицького написати твори для
флейти відгукнулися композитори
з багатьох куточків України — Києва, Запоріжжя, Херсона, Житомира, Рівного. Твори написані в різних
стилях. Терміни концерту довелося
дещо зміщувати, бо не всі автори
встигали створити задумане. Але те,
що вони запропонували, — якісна,

сучасна музика, цілком доступна
для розуміння.
Мюзикл „Динамо“ Олега Безбородька, попри трагічні мотиви,
отримав і фарсові та драматургічні
нотки — на сцені з’явився м’яч, а
Станіслав Зубицький вийшов у футболці київської футбольної команди,
обмотаний шарфом її фанатів. Такий
підхід до виконання зумовлений у
музиканта його філософією — слухач має відчути радість і вийти із
зали з почуттям легкості.
Фольклористичні теми зачепили
сюїта „7 наспівів вітру“ Олександра
Ходаковського і „Тепло чумацько-

го шляху“ Олега Трофимчука. Крім
цього, слухачі почули „Пустотливі
синкопи“ Олександра Гоноболіна,
„Концерт капрічіозо“ Дмитра Савенка, „Поему“ Жанни Колодуб, а
наостанок — італійський сюрприз
— два твори сучасних італійських
композиторів.
Н. Я.

культурні орієнтири

Книжкові тенденції року, що минув

Р

озмова Андрія Дрозди, Богдана Пастуха та Лілії Шутяк
про найважливіші літературні
новинки 2015-го у львівській
книгарні „Є“ вийшла за часові
межі — початі письменницькі
віяння матимуть продовження і
в році наступному.

Літературні критики одноголосно зауважують — торік було багато
книжок, які написали очевидці. Така
література не є новою за кордоном,
до нас же вона прийшла завдяки
перекладам і спонукала наших авторів спробувати себе в ролі писарів своєї доби. Інтерес українців до
нон-фікшн зростає, пишучи про те,
що хвилює, їм вдається у творах накладати на фактаж художні засоби.
І з-під клавіатури комп’ютера виходять важкі романи про АТО, Майдан,
легші — про власні подорожі. Деякі
твори, як от Валерія Макєєва „100
днів полону, або Позивний 911“, не
рекомендовано читати підліткам і
надто вразливим особам — сповідь
автора про майже енкаведистські до-

пити в ЛНР, перебування у „в’язницях“ — вогких, холодних, смердючих
підвалах, вражає.
Більше, переконані літературознавці, життєрадісності спостерігаємо в поезії. Хоч, звісно, і там чуємо
відгомін війни — знаковою є книжка
Бориса Гуменюка „Вірші з війни“. Під
свист ворожої артилерії в с. Піски, де
Борис тримав лінію оборони у складі добровольчого батальйону ОУН,
вимережувались (чи вистрілювали?)
рядки, за стилем близькі до поезії
Євгена Плужника. Доповненням
теми є і „Абрикоси Донбасу“ Любові Якимчук — збірки нерівномірної,
але в якій намічається процес зміни
мовного потоку. Поза тим — чуттєва
„Тінь у дзеркалі“ Катерини Міхаліциної, класичне римування й переклади
Гарсіа Лорки авторства Сергія Осоки.
Крім цього, виникла низка серйозних
поетів, зокрема Дмитро Лазуткін,
котрі дотепер здавались попсовими.
Ожила й есеїстика, розвинулась
фейсбучна література — окопні твори спершу з’являються в соцмережі,
деякі книги виростають із постів у

ній. Взагалі, інтернет дедалі більше стає платформою для творчості,
найшвидшим рупором для вражень і
можливістю працювати зі своєю читацькою аудиторією, формувати її.
Ще одна помітна тенденція —
більша увага до оповідань. На слуху
— Махно, Таран, Цілик, навіть виник
у Вінниці окремий фестиваль короткої прози Intermezzo. Якщо раніше
видавці брались за видання оповідань неохоче, то тепер через панування кліпової свідомості змушені
розвернутись у бік читача, не спроможного зосереджуватись на текстах
великих форм.
Отже, український книжковий
ринок торік не потерпав від браку
якісної літератури різних жанрів,
плюс був наповнений добротними
перекладами, серед яких варто згадати хоча б „Улісса“ Джойса й останню частину „Божественної комедії“
Данте. У 2016 році, сподіваємось,
наші полиці теж вгинатимуться від
добрих книжок, а ми матимемо за що
їх придбати і час прочитати.
Наталя ЯЦЕНКО
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студентська самодіяльність

Відпочинок із музикою і співом

Н

езважаючи на різдвяні канікули, студентам і викладачам Політехніки удома
не сиділось — камерний оркестр „Поліфонія“ встиг на початку січня з’їздити до Харкова, де на IV Міжнародному фестивалі-конкурсі інструментального
мистецтва дітей та молоді „Чарівний камертон“ здобув І місце, а народний
камерний вокальний ансамбль „Аколада“ й народний чоловічий хор „Орфей“
традиційно взяли участь у „Великій коляді“.

Фестиваль-конкурс
„Чарівний камертон“,
засновником якого є Палац студентів НТУ „ХПІ“,
проходив під патронатом
ректора харківського університету. Його метою є
популяризація дитячої
та молодіжної творчості,
активізація творчого потенціалу молодих, обмін
та зміцнення контактів

між студентами вишів
різних держав. Політехніки брали участь у цьому
заході вперше і — відразу
успішно. Перше місце у
старшій віковій категорії
у номінації „оркестри“
дало змогу „Поліфонії“
виступити у гала-концерті, а також отримати
нагороди — статуетку й
грамоту. Колектив пред-

ставив слухачам досить
важку, але різноманітну програму— твори від
бароко до ХХ ст., виступ
солістки Катерини Гладій
з твором Леонарда Коена
Hallelujah. Останній номер — Карла Дженкінса
Palladio колектив виконав разом із друзями з
Харкова — камерним оркестром „Крещендо“.

Залишається незмінною мета різдвяного
фестивалю колядок та
щедрівок „Велика коляда“ — збагачення духовно-культурного рівня
львів’ян та гостей міста,
збереження духовної
спадщини та християнської різдвяної традиції
усіх куточків України.
„Велика коляда“ проходила у храмі Пресвятої
Євхаристії з 7 до 24 січня, на ній виступили, як
звично, хори, фольклорні та інструментальні
колективи з різних міст
України. Гостями здалека тут були колективи із Рівного і Полтави.
Учасників цьогорічного
фестивалю заохочували
до виконання колядок,
щедрівок, віншувань та
інших різдвяних творів
Бойківщини. Зокрема народний камерний вокальний ансамбль „Аколада“
виконав дев’ять колядок,
серед яких обов’язковими були „Сам Ісус сів вечеряти“ та „Ци ви дома,
господарю“.
Наталя ЯЦЕНКО

прем’єри

На сценах — нові вистави для різних
глядацьких запитів
Д
ва театри — Львівський національний академічний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької й Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької — завершили старий
рік прем’єрами, а Перший український театр для дітей та юнацтва
новий рік прем’єрою розпочав. Львівський драмтеатр ім. Лесі Українки запропонував глядачам аж дві прем’єри.

„Різдвяна ніч“ за М. Гоголем і
М. Старицьким — казка для дорослих, в яку заньківчани вклали стільки
змістів, скільки влазило. Справді, кожен глядач міг побачити у виставі те,
що йому до душі — сміхи й колядки,

любовні круговерті, віру в доброго
чорта й ласкаву царицю, національні
ідеї та пафос. У цьому багатокомпонентному „борщі“ бракувало хіба що
трохи перцю, на який заповідалося
у першій частині, коли колоритна

Солоха крутила залицяльниками
наліво й направо. Але, як з’ясувалося згодом, у другій частині, дяк, який
танцює рок-н-рол — то був апогей
динаміки, бо далі настала статика, із
правильними роздумами й ідеями,
але від яких чомусь захотілося позіхати. І лише наприкінці постановки
знову з’явилась динамічність, і все,
як годиться, закінчилось хепі-ендом,
лише на український копил.
Порівнянно з аналогічною
прем’єрою Першого українського
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коротко

театру для дітей та юнацтва, поставленою ще на початку 2015 року й знаною як „Чєрєвічкі“, заньківчанська
„Різдвяна ніч“ виглядає як масштабно-епічне полотно. Багато акторів,
багато співів, багато деталей… Це
не добре й не погано, це для великої
сцени, для глядача, який шанує традиції й реалізм. Переконатися в цьому чи отримати відмінні візії можна
буде вже завтра — 5 лютого, а також
12, 27 і 28-го.
Оперний запропонував казку для
дітей, яку із задоволенням можуть
переглянути і дорослі. „Попелюшка“ А. Спадавеккіа у вільному перекладі Р. Лубківського кожному нагадає, що навіть у найскрутніші часи
не заборонено мріяти, і що ті мрії
можуть стати дійсністю, бо ж добро
завжди, врешті-решт, перемагає зло
й працьовитість та оптимізм винагороджуються. Дорослі посміються
з лісника, який панічно боїться владної дружини, й короля, накази якого
з’їдає бегемот Боніфацій, а діти зрозуміють, що то значить для принца
відмовитись від айфонів, гаджетів і
морозива. І всі глядачі, однозначно,
отримають естетичне задоволення
від споглядання декорацій і костюмів. Недоліками чи то пак недоглядами у виставі є, на думку мого сина,
два моменти — видно, як Боніфацій
виїжджає на коліщатках, і вбита качка чомусь падає не перед лісником, а
далеко за ним, у протилежному кінці
сцени.
Театр Лесі теж не забув про різдвяну тему — вперше на українській
камерній сцені з’явився твір Жюля
Сюперв’єля „Віл та осел при яслах“.
Для постановки вистави було спеціально перекладено однойменне
оповідання про випадкових свідків
народження Христа. Режисер-постановник Євген Чистоклетов спо-

дівається, що вистава буде в репертуарі впродовж року, бо вона розрахована на сімейний перегляд і в
ній „йдеться про те, що людина має
зробити вибір, яким шляхом йти по
життю“. Ще одна прем’єра наприкінці січня — „Слава героям“ за п’єсою
Павла Ар’є. Це гра чудових акторів
Олега Стефана і Юрія Хвостенка —
заради них варто на виставу прийти.
Перший український театр для
дітей та юнацтва у новий рік увійшов
з іронічною комедією „з елементами
катарсису“ Тетяни Іващенко „Empty
trash, або Спалюємо сміття“. Один
клік на комп’ютері — і весь непотріб
опиняється в „кошику“. З людською

У Львівському обласному Будинку вчителя відбулось урочисте
закриття обласної освітянської
виставки-конкурсу „Різдвяна
свічка“. Метою виставки є відродження національних традицій та
звичаїв, виховання молоді в національно-патріотичному дусі. На ній
було представлено понад 50 робіт
педагогів, учнів шкіл Львова та
Львівської області. Серед кількох
переможців конкурсу, які посіли
перші місця, — Львівська академічна гімназія при Львівській політехніці (Христина Борух, Ірина Вах,
Любомир Кривицький). Переможців та учасників „Різдвяної свічки“
нагороджено грамотами.
28 січня розпочався прокат документального американсько-британсько-українського детективу, переможця кінофестивалю
„Санденс“, „Російський дятел“.
Спродюсував і зняв фільм Чед
Ґрасія, оператором картини став
Артем Рижиков. Це несподівана й
провокативна історія про причини
Чорнобильської ядерної катастрофи. В основі картини — власне
розслідування ексцентричного
українського художника Федора
Александровича, який висуває
нову версію того, що сталося 1986
року.
У Львові 2 лютого відбувся автопробіг, приурочений до роковин загибелі Андрія Кузьменка,
соліста гурту „Скрябін“. Активісти проїхали від стадіону „Арена
Львів“ до пам’ятника Шевченкові,
щоби біля нього разом зі всіма
охочими у світлі свічок і лампадок
проспівати пісні популярного
виконавця.

пам’яттю складніше. Часто під шаром дешевих розваг і бутафорського сміху на дні пам’яті зберігаються страх, сором, біль, і інколи вони
вириваються назовні… Як утилізовувати непотріб, що назбирався у
нашій душі — це буде корисно дізнатись як і молодшим глядачам, так
і старшим.
Наталя ЯЦЕНКО

Стали відомі імена конкурсантів, які боротимуться за право
представляти Україну на міжнародному пісенному змаганні
„Євробачення-2016“. Попередній
відбір пройшло 18 артистів, серед
яких — менш відомі й дуже відомі,
як ось Джамала. Півфінали національного відбору відбудуться 6 і
13 лютого, а фінал — 21 лютого. За
підсумками глядацького та суддівського голосування під час прямих
ефірів стане відоме ім’я того, хто
представлятиме Україну у травні
у Швеції.
За матеріалами інформагенцій
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за філіжанкою кави

Ілюстратор — професія провокативна

Д

о 11 лютого в Мистецькій галереї Гері Боумена діятиме перша персональна виставка unSERIOUS Наталки Гайди. Авторка представила комп’ютерну графіку, ілюстрації, вебкомікси. Сьогодні художниця
розповідає про світ своєї ілюстрації.

— За фахом я не є ілюстратор, —
розпочинає свою розповідь Наталка.
— Спочатку вивчилася на вчительку скрипки, потім — на інженера
комп’ютерних мереж. Так я шукала
себе. Ці фахи поступово давали мені
поштовх до того, що роблю зараз.
Безумовно, розумію, що якби я тоді
вступила на щось художнє, то пішла
би трохи іншим шляхом.
— А як Ви дійшли до малювання?
— Малювала я завжди і багато,
хоча ніколи не ходила в гуртки, студії. Але якось так само собою зацікавилася малюванням на комп’ютері.
Коли зрозуміла, що саме це мені потрібно, записалася на короткотривалі
курси, брала онлайнкурси з цифрової
ілюстрації. Але спеціально ніде не
вчилася. У видавництві „Школярик“
опанувала комп’ютерну графіку. А
потім мені до рук потрапив цифровий планшет. Почала помаленьку
працювати на ньому, викладати роботи в інтернет.
— Де дебютували як ілюстратор?
— У дитячому журналі „Пізнайко“. Я запропонувала свою працю
— і мене з радістю взяли. Ми і досі
співпрацюємо, щоправда, тепер трохи менше. Загалом я вже ілюструю
11 років, співпрацюю зі „Старим Левом“, „Урбіно“.
— Як народжується ілюстрація?
— Беру текст, читаю його і думаю
про те, який емоційний відгук він залишає у мені і як найоптимальніше
його передати. Взагалі ілюстрування
— це така собі психологічна штука,
арт-терапія. Ілюстратор інтерпретує

текст. Я хочу, щоб той, хто його
бачить, відчув це так само, як і я.
— А чи трапляються Вам
книжки віддалені, чужі на сприйняття?
— Буває, що не сприймаю
книжку або, на мою думку, написана вона погано, або просто чомусь мені „не йде“. І я відмовляюся від роботи з таким текстом.
Хоча коли починала, брала все
підряд, бо тоді хотілося якнайбільше надрукуватися (це проблема всіх початківців). Тепер
почуваюся вільною людиною і нізащо
не робила б щось через силу.
— Чи маєте серед проілюстрованих
книжок улюблену?
— На сьогодні це „36 і 6 котів“.
По-перше, це моя остання робота, а
останнє, найновіше — завжди улюблене. А по-друге, на цю книжку я
найбільше виклалася, адже не лише
ілюструвала її, а й верстала. Досі я
не мала досвіду верстки. І тепер це
книжка, яку я зробила повністю.

— Ви створюєте не лише ілюстрації, а й комікси, листівки.
— Бачу, що люди цього хочуть. Це
для мене не як спосіб заробітку, а суто
для розрядки. А ще мені здається, що
ніколи не можна обмежуватися одним видом діяльності, тому що дуже
швидко себе вичерпаєш.
— Чи Ви й надалі вдосконалюєтеся,
а чи вже з досвідом здобули достатньо
знань?
— Вдосконалюватися треба постійно. Навіть люди з крутою освітою це роблять. Зараз нема з тим
проблем, адже багато можна знайти
в інтернеті — є хороші пабліки на

ютубі, наприклад, коли відомі художники виставляють методи своєї
роботи. Для мене малювання — це
постійність.
— Чим цікава робота ілюстратора?
— Це дуже хороший спосіб знайти взаємозв’язок зі своїм внутрішнім
„я“. На сьогодні значно розширилося коло тем, які я могла порушувати
рочків 5 – 6 тому, адже тепер вільніше до них ставлюся. А ще ту роботу
можна виконувати будь-де.
— На одному з тренінгів для студентів Ви сказали, що ілюстратор —
провокативна професія. Що мали на
увазі?
— Егоїстичність. Адже ілюстратор бере чужий текст і робить із ним
те, що хоче. Через ілюстрацію книжку можна подати цілком по-іншому.
Часто люди (не лише автори, а й читачі) не згідні з ілюстраціями, їх вони
нервують, тому що уявляли собі це
по-іншому. Ілюстратор не повинен
запитувати, що хочуть люди. Він повинен давати їм можливість бачити
це так, як сам бачить. І може робити
все, що завгодно — провокувати,
примиряти… Насправді це завжди
маніпуляція.
— Чи намагаєтеся уникати гострих кутів з автором? Якщо так, то
як саме?
— Завжди його запитую, чи має
якісь ідеї, щоб потім не виникало неузгоджень. Якщо мені сподобається
ідея автора, беру до уваги. Є такі моменти, коли автори ревно ставляться
до свого дітища і намагаються ілюстратора прогнути під себе. Дуже їх
розумію, але… Тут уже спрацьовує,
хто на що вчився. Мені переважно
щастить з авторами, досі ніхто особливо не був проти моїх ідей та бачення. Легко працювати з Катериною
Міхаліциною, Галиною Вдовиченко.
— Над чим працюєте зараз?
— Завершую другу частину фінського автора Тима Первели „Елла та
друзі“ для харківського ВД „Школа“,
а для „Старого Лева“ ілюструю „36 і 6
котів“ Галини Вдовиченко. Зазвичай
маю в роботі водночас 3 – 4 книжки.
Не дуже люблю наперед говорити, бо
як скажу, тоді вже здається, що все
зробила, а там ще роботи і роботи.
Розмовляла Ірина МАРТИН
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здоровий спосіб життя

Післясвяткове перезавантаження
Н
а жаль, найважливіші зимові свята вже минули. І — на щастя. Бо
гостини й гостини, посиденьки допізна за столом, навіть якщо й
присмачувались колядками-щедрівками й вертепуванням, коли їх
надмір, не на користь нашому організму. Провівши передвесняний
детокс, повертаємось до ритму буднів і нової форми, де пріоритетними є бадьорість духу й тіла.

Ctrl — контроль. Не забувайте
пити! Еге ж, не алкоголь, не каву, а
звичайнісіньку воду. Нехай не талу
(бо ще не весна, та й процес приготування такої води доволі заморочливий), а просту, фільтровану,
зранку — з лимоном або яблучним
оцтом (захист від грипу ). Якщо вам
звичайна Н2О ну аж ніяк не смачна,
то додайте до неї жменю морожених ягід і збийте блендером (варіант простіший — як розм’якнуть,
то розімніть мадлером, тобто товкачиком) — вітамінізований напій
готовий! Та навіть кілька кружалець
лимону й апельсину, які поплавали у
збанку годину-дві, вже змінять прісний смак води.
Спооорт… Почувши це слово,
втомлено розпластуєтесь на канапі? А це й не дивно — тіло вже призабуло радість від руху, якщо його у
вас упродовж канікул було мало. Аеробні навантаження, без інтенсиву
— це те, що вам тепер потрібно, щоб
ввійти у звичну для вас колію трену-

вань (сподіваємось, що вона у вас є).
Перший післясвятковий тиждень добрий для йоги, плавання і помірного
бігу, другий тиждень може бути активніший, третій — тренування, як
і раніше.
Alt — альтернативи. Хоч уже й
не піст, але після ситних застіль з
холодцями й ковбасами не зашкодить знову повернутися до легшого
варіанту щоденного меню. Замініть
м’ясо на рибу, білок якої перетравлюється швидше і ліпше засвоюється. Допоки ще зимно, не гребуйте її
жирними сортами, в котрих достатньо всіляких „омег“, так необхідних
мозку й тілу загалом.
Замість роздумів „що ж приготувати, коли вже все набридло і стояти біля плити не хочеться“, згадайте
про салати. Цього разу — не олів’є,
а зимові рецепти з простим набором продуктів. Згодяться яблука,
селера, капуста, гарбуз, морква. А ще
нерафінована олія, хто має — мед,
лимон. А далі — ваша фантазія або

пропозиції кулінарних блогерів з
інтернету.
Delete — очищення. Позбавте організм від зайвого. Найважче
було під час свят шлунку й печінці.
Як розвантажити шлунок, див. вище,
а от для печінки є такі чудо-засоби,
як часник, брюссельська капуста й
броколі (сполуки сірки активізують
печінкові ферменти), грейпфрут
(допомагає спалювати жир), куркума (трохи карі до гарбузового супу
— і зігріваюче, і протизапальне, і
відновлююче).
Американський лікар Хайман
вважає, що навіть якщо ми ведемо
правильний, здоровий спосіб життя, ми не святі — деколи всякі не
зовсім корисні ласощі потрапляють
нам до рота, а повноцінний відпочинок (не пасивний, як от гостювання) теж не завжди буває. Тому
детокс необхідний всім. Він радить
спробувати хоча б місяць не вживати
кондитерські вироби, рафінований
цукор, продукти з білого борошна,
харчуватись регулярно, відвідувати
сауну й робити самомасаж щіткою з
м’яким ворсом. А також — дозволяти
собі висиплятись! І це ж можливо, бо
до наступної сесії ще далеко.
Наталя ЯЦЕНКО

спортогляд

Рік сподівань і очікувань
Щ
ороку відбуваються спортивні події, до яких прикута увага багатьох вболівальників, глядачів. 2016 рік — не виняток. Побіжно
зазирнімо в майбутнє і вже тримаймо кулаки за наших, принаймні у
футболі, боксі та шахах.

Найближча подія, варта уваги —
участь київського „Динамо“ у Лізі
чемпіонів — 24-го лютого на НСК
„Олімпійський“ відбуватиметься
футбольний матч 1/8 фіналу. Кияни
прийматимуть англійський „Манчестер Сіті“, а 15-го березня буде
матч-відповідь.
Очікуємо, що цьогоріч навесні
чи влітку Володимир Кличко в поєдинку-реванші переможе Тайсона Ф’юрі. Пригадуємо, як торік 28
листопада Тайсон відібрав у Кличка-молодшого чемпіонські пояси

WBO, WBA, IBF, IBO, і сподіваємося, що їх (крім пояса IBF) Кличко
зможе собі повернути.
З першого березня майже три
тижні українці і, зокрема, львів’яни,
затамувавши подих, спостерігатимуть за грою діючої чемпіонки світу
з шахів Марії Музичук і претенденткою на цей статус Хоу Іфань. Місцем боїв за шахову корону стане
Палац Потоцьких.
У Франції з 10-го червня до 10-го
липня проходитиме Євро-2016.
Збірна України у фінальній частині

цього турніру поміряється силами
12 червня з Німеччиною, 16 червня — з Північною Ірландією та 21
червня — з Польщею.
І особливо масштабні змагання, на яких буде багато інтриг — це
літні Олімпійські ігри, що з 5-го
до 21-го серпня відбуватимуться у Ріо-де-Жанейро. Українські
спортсмени боротимуться за медалі, але, за прогнозами Infostrada
Sport, вони в десятку найкращих
не потраплять. Фаворитами будуть
США і Китай, третіми — росіяни,
та це при умові, що їм вдасться
довести щирість своєї боротьби з
допінгом (насамперед — серед легкоатлетів). Господарі ж Олімпіади
теж поза десяткою успішних, хоч у
них є сподівання на добрі виступи
у волейболі, водних видах спорту,
гімнастиці.
Н. Я.
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мій досвід

Довга, але дешева дорога до Європи,
або Як можна подорожувати

В

перше я ознайомився з бюджетними подорожами три роки тому взимку, коли вирішив відвідати родичів в Італії. На той час мої знання у сфері
бюджетних подорожей були дуже малі. Хоч уже тоді я
чув, що можна дешево літати, і знав про авіакомпанію
WizzAir, яка здійснює перельоти зокрема і з України.

Зі сайту WizzAir і почалось моє
планування подорожі до Мілана
(родичі живуть у містечку Брешія,
недалеко від нього). Я підбирав в
інтернеті можливі економ-варіанти і знайшов рейс з польського міста
Катовіце до Мілана за 10 євро. Варто зазначити, що це був мій перший
політ і мене просто розпирало від
цікавості й бажання, нарешті, в 27
років, політати.
Отже, квитки було придбано,
зоставалось якось у те Катовіце потрапити. А ще до Катовіце зі Львова
треба було добратись. Вирішив купити квиток на автобус до Катовіце
в Перемишлі. Фінальним, а точніше
першим кроком у цій „пісні“ мав стати доїзд до Перемишля зі Львова.
Зібравши рюкзак, я вийшов з
дому першого січня приблизно о
восьмій вечора. Сів у тролейбус і
поїхав на автовокзал, звідки відправлявся автобус „Львів — Перемишль“. У салоні цього чудо-буса
мене зустрів різкий запах, а компанію склали вісім бабусьок з цигарками і „вудкою“. Під’їжджаючи до
кордону, вони почали розпихати
сигарети по салону. Запропонували
взяти дві пачки і мені, але я впевнено сказав, що не буду брати участі в
їхніх брудних іграх. Після обшуку та
паспортного контролю ми рушили
до Польщі. А вже о пів на другу ночі
прибули до Перемишля. Годинку поблукавши по автостанції, пересів у
шикарний комфортабельний автобус до Катовіце, в якому їхало зовсім
небагато людей, і… заснув.
Як з’ясувалось, сам аеропорт розміщений не в місті, а за 35 км від нього. Тож слід було знайти щось, що їде
з міста туди. Цим „щось“ виявився
трансферний автобус Wizzair’у, квиток на який я купив на сайті цієї ж
авіакомпанії заздалегідь.
Що робити в тристатисячному
польському Сихові (таким видається
Катовіце) з дев’ятої ранку до шостої

ранку наступного
дня (часу відльоту)? Правильно —
нудитись! Моєю
єдиною розвагою
став
торговий
центр, який я обійшов уздовж і впоперек. Також варто
було подбати про
дорогу назад, тож, поблукавши вокзалами, я купив квиток на автобус
до Жешува. „Все, більше нема тут
що робити!“, — подумав я і дістав
з рюкзака роздрукований листок з
розкладом трансферних автобусів з
міста в аеропорт. За якихось 50 хвилин я вже був там.
А до відльоту ще 16 (!) годин. Знову мене, але зі ще більшою силою,
мучило питання „що робити“. Це
були найдовші години мого життя.
Я слухав музику, тинявся аеропортом, знову тинявся, дивився, як відлітають літаки, як вони прилітають,
дрімав, їв, вивчав розклад, розглядав
макет аеропорту… І, нарешті, о четвертій ранку відкрили реєстрацію на
мій рейс. До реєстраційної стійки я
підійшов перший, коли мої документи перевірили, пішов до свого
„ґейту“.
Я зайняв місце біля вікна, заворожено подивився на нічні польські
села з висоти польоту, заплющив
очі і… миттєво заснув. Втома далася взнаки, і навіть великі враження
від першого польоту не змогли її
побороти. Десь на середині шляху я
прокинувся від того, що літак трясло — він потрапив у зону турбулентності. І добре, що прокинувся. Бо я
побачив дивовижну картину: піді
мною — білі хмари і Альпи — чорні
гори з білими сніговими шапками. А
перед очима — світанок! І це було
варте того, щоб я не спав практично
вже дві доби!
Дорога назад була швидшою.
Зранку родичі мене посадили на

літак — і за дві години я був в аеропорту Катовіце. Звідти — трансферний автобус у місто. Цього разу
наступної пересадки я чекав лише
дві години. Сидячи на автостанції і
чекаючи на автобус, я вирішив перевірити свій квиток. Він був надрукований на фірмовому папері і
містив рекламу перевізника, який
називається Neobus. Також на квитку було вказано, що в цих автобусах є
безкоштовний вай-фай, частунок та
вартість квитків починається від…
одного злотого! Я не повірив, але
вирішив перевірити вже у Львові,
чи таке можливе...
Добрався я додому без пригод. Із
Жешува до Перемишля їхав потягом,
звідти до кордону — маршруткою,
а з Шегині до Львова — попуткою.
Водій виявився дуже ліберальний —
завіз до мого будинку за 30 грн. (на
той час маршрутка Львів — Шегині
коштувала 23 грн.). Так за менше ніж
16 годин я дістався рідного дому.
Повна вартість подорожі у два боки
обійшлася мені 100 євро, або близько тисячі гривень за старим курсом.
А за кілька днів я зайшов на сайт
Neobus’а…
Ця поїздка змінила моє життя —
з того моменту планування дешевих
подорожей стало моїм хобі. Шукайте мене в соцмережах — я завжди радий допомогти вам спланувати вашу
подорож!
Володимир КОТЛЯРОВ,
випускник
Львівської політехніки
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ПЕРЕРВА

Сканворд
Гвинт
м’ясорубки

Склала Христина ВЕСЕЛА
Жанр
лірики,
урочистий вірш

Місто в
Австралії

Найбільша змія
родини
удавових

Організація Об’єднаних
Націй

Античний
геометр

25

Перший
прем’єр
незалежної Індії

Озеро на
Півночі
Фінляндії

Сузір’я
зодіаку

Обертова
частина
ел.
двигуна
Франц.
вчений,
розробив
температурну
шкалу

Прилад
вимірювання
глибини
моря

Вигин
краю
сідла

Зосередження
думки
Водорості,
морська
капуста

Донька
Тантала,
що перетворилася на
камінь

Річка в
Закарпатті

Нота
Фольклорний Ім’я друга
стиль у
Гаррі
музиці Поттера
США

Морський
ссавець
Держава
Вулкан на на Араострові війському
Кюсю півострові
Приставні
сходи для
виходу з
літака

Півострів
у Цент- Одиниця
ральній ел. опору
Америці
Тропічний водяний
птах,
кулик

Рибний
делікатес
Грошова Іспансьодиниця кий художник,
Швей- сюрреацарії
ліст

Розряд у
карате,
айкідо

Ріка
в Індії

Відповіді на сканворд,
Відповіді на сканворд, опублікований у числі 36
опублікований у числі 36
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Чарівна
країна
Л. Ф. Баума
Цінний
Поява
сорт
клоунів
криш- на манежі
талю
цирку
Вожак
вовків у
Кіплінга

Роман
Е. Золя

В О Н А

А Р А К

О Н

У

А Н А Р
З

Д

Р Н А
Х

І

С

Т

Розважальна прогулянка з обідом на
лоні природи

Багато
оздоблене крісло
монарха

Жирафа
з лісів
Конго

Смерч,
атмосферний
вихор

Тектонічна западина в
Ефіопії,
найспекотніше
місце на
Землі

З

Президент
США

Гідротехнічна
споруда
Річка в
Грузії

Ш А Р

ВоскоЛітера
грецької подібна
абетки речовина
з нафти

Найдовша ріка
Італії
Озеро
в групі
Великих
Озер

Торговець
компроматом

А

Літера
Порода
грець- великих
кого
собак
алфавіту

Монахбуддист

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 37

Горизонтально: 4. Мінарет. 9. Карфаген. 10. Екзюпері. 12. Бірма. 14. Цедра. 15. Гарем. 16. Лазер. 17. Драга. 18. Ескалатор.
21. Гирло. 22. Окапі. 25. Атракціон. 29. Палац. 30. Ірбіс. 33. Данія.
34. Атака. 35. Айран. 36. Волонтер. 37. Аномалія. 39. Добуток.
Вертикально: 1. Різниця. 2. Бас. 3. Телепат. 5. Камбала. 6. Афоризм. 7. Спартак. 8. Трамвай. 11. Ідеал. 13. Акредитація. 15. Гідропоніка. 19. Кілер. 20. Таксі. 23. Іподром. 24. Клінтон. 26. Кулак. 27. Абордаж. 28. Есенція. 31. Патріот. 32. Кашалот. 38. Туз.

Дерев’я- Одиниця
на огоплощі
рожа
землі
ПідтримМініка, допо- взятка в
мога
покері

J J J

— Дівчино, скільки ви важите?
— Це секрет.
— Ну, скажіть хоч перші три
цифри.

J J J
Математик забігає у фотосалон:
— Зробіть мені фотографію,
терміново.
— 9×13?
— 117, а чому питаєте?

26
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Вивчай іноземні мови!
У Лінгвістично-освітньому
центрі Львівської політехніки
триває набір на курси вивчення
англійської, польської, німецької,
французької мов. Усі охочі мають
змогу оформити договір про навчання до 26 лютого 2016 року.
Групи формуватимуть відповідно до знань слухачів. Для визначення рівня знань мови можна пройти онлайн-тестування на
сайті http://www.loc.lviv.ua (його

результати необхідно повідомити під час оформлення договору).
Вартість навчання на курсах:
- англійська, німецька, французька
(60 академічних годин): для студентів, аспірантів Львівської політехніки — 1250 грн., для інших
— 1480 грн;
- польська мова — 1880 грн.
(100 академічних годин).
Лінгвістично-освітній центр
Львівської політехніки

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

РЕКЛАМА В „АУДИТОРІЇ“
На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

1/8 1/16

Площа, см2

450 220 110

50

24

Ціна, грн.

350 250 200 150

100

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

На обкладинці
(остання сторінка,
повноколірний друк)
Частина
шпальти

Виготовлення
рекламного блоку
на замовлення

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

1

1/2

1/4

Система знижок

Площа, см2

450

220

110

Ціна, грн.

500

350

250

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

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

Книги видавництва
„Центр учбової літератури“
До 16.07.2016 року читачам бібліотеки надано доступ до повнотекстових
книг видавництва „Центр учбової літератури“, які можна скачати у форматі pdf. Колекція нараховує близько
900 книг із галузей:
• Аудит, бухгалтерський, кадровий
облік (91)
• Фінанси (118)
• Економіка (273)
• Менеджмент (105)
• Маркетинг (27)
• Правова література (100)
• Гуманітарні науки (197)
• Природничі та технічні науки (96)
З питаннями та пропозиціями щодо
діючих та організації майбутніх
тестових доступів до електронних
наукових ресурсів звертайтесь:
ntb@lp.edu.ua. Тел. +38 (032)
258-26-62

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
5 лютого — „Лускунчик“ 18.00.
6 лютого — „Бал-маскарад“ 18.00.
7 лютого — „Попелюшка“ 12.00,
„Дон Кіхот“ (балет). 18.00.

Національний
академічний український
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
5, 6 лютого — „Різдвяна ніч “ 18.00.
7 лютого — „Криза“. 18.00.
9 лютого — „Поліанна“. 18.00.
10 лютого — „Ханума“. 18.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса

5 лютого — „12 ніч“. 19.00.
6 лютого — „Формули екстази“. 19.00.
7 лютого — „Лісова пісня“. 19.00.

Львівський академічний
театр „Воскресіння“
6, 7 лютого — „За дверима“. 18.00.

Перший український
театр для дітей та
юнацтва

5 лютого — „Чєрєвічкі“. 16.00.
6 лютого — „Дюймовочка+“. 14.00.
7 лютого — „Русалонька“. 12.00, 15.00.
9, 10 лютого — „Маленька Баба Яга“.
12.00., „Таїна буття“. 16.00.
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МНОГАЯ ЛІТА!

МНОГАЯ ЛІТА!

Щиро вітаємо з днем народження проректора Львівської політехніки з науково-педагогічної
роботи

Дмитра Васильовича
ФЕДАСЮКА.

Михайла Миколайовича
БРАТИЧАКА.

•

Нехай життя усміхається Вам сонячним промінням, а доля і надалі буде прихильна, даруючи
радість життя, любов та шану від рідних і вірних
друзів. Нехай тепло та затишок родинної оселі захищають Вас від життєвих негараздів, хай Господь
дарує довголіття у здоров’ї та щасті, у найдорожчому родинному колі.

Колектив кафедри хімічної технології переробки нафти та газу
Львівської політехніки щиро вітає зі 70-річчям завідувача кафедри, заслуженого діяча науки і техніки, доктора
хімічних наук, професора

Нехай доля щедро обдаровує Вас міцним здоров’ям, радістю, миром і всілякими гараздами.
Хай завжди поряд буде надійна підтримка рідних,
друзів та колег. Нехай Вас супроводжує тепло,
ніжність, щастя і любов близьких Вам людей.

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
диплом ЛА ВЕ № 012091, виданий Державним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Батька Романа Петровича;
диплом з додатком 12 ДСК № 168804, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Петренко Іванни
Миколаївни;
дипломи бакалавра ВК № 45563423 і спеціаліста ВК № 47761887 з додатками, видані
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Дубогрій Роксолани
Іванівни;
додаток до диплому ВК № 47776949, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Онищук Тетяни
Леонідівни;
диплом № 984, виданий Львівським політехнічним інститутом на ім’я Вовка Ореста
Павловича;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Гуменюка Сергія Васильовича;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Попової Анастасії Олександрівни;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Мурашко Оксани Миколаївни;
залікову книжку № 10569384, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Жарковської Юлії Олегівни;

залікову книжку № 1405287, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Сергієнко Єлизавети
Олегівни;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Стефановської Софії Володимирівни;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Бурбана Андрія Богдановича;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Возного Володимира Івановича;
залікову книжку і студентський квиток, видані Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Репяха Дмитра
Олександровича;
студентський квиток № 10367769, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Мельничука Володимира Олеговича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Кушніра Ореста Ярославовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Білічук Олесі Віталіївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Малої Надії-Ольги Романівни;
студентський квиток № 09626661, виданий
Національним університетом „Львівська

політехніка“ на ім’я Проскурівського Віталія Миколайовича;
єдиний квиток № 003389, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Грицевич Катерини Степанівни;
студентський квиток № 10716152, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Корнійчук Катерини
Олегівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Погостінської Діани Кирилівни;
диплом з додатком ВК № 33045246, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Лисенка Олега Анатолійовича.

Ректорат, профспілкова організація,
працівники фінансової служби Національного університету „Львівська політехніка“ висловлюють щире
співчуття заступнику головного
бухгалтера Богдану Петровичу
Рабику з приводу тяжкої втрати —
смерті батька
Петра Михайловича.
Підтримуємо Вас у годину скорботи,
поділяємо горе родини, сумуємо
разом з Вами.

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
Засновник і видавець — Національний університет
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року.
Періодичність — один раз на тиждень.
Сфера розповсюдження — загальнодержавна.
Ціна — 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. № 154136

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО
Заступник головного редактора —
Наталія ПАВЛИШИН
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:
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