освітній студентський тижневик
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Як популяризувати рідну мову?
21 лютого представники всіх
націй і народностей у світі відзначають Міжнародний день
рідної мови. Це свято проголосили на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО,
яка відбулася 26 жовтня — 17
листопада 1999 року в Парижі. Міжнародний день рідної
мови встановили з метою
вшанування пам’яті загиблих
захисників бенгальської мови
в Республіці Бангладеш, де 21
лютого 1952 року з нечуваною
жорстокістю розстріляли студентів-демонстрантів.
У нашій країні мовне питання
— одне з найбільш спекулятивних у політичному світі.
Сьогодні багато і часто говорять про рідну мову, державну
мову, право кожного спілкуватися тією мовою, яку вважають своєю, про двомовність на
державному рівні, щоб не образити, не принизити тих, хто
має за рідну іншу, ніж державна мова. Яка ціна ігнорування
важливості мовного питання
знаємо на власному гіркому
досвіді — війни на Донбасі,
яка, значною мірою, спровокована спекуляцією різного
бачення питання мови, культури, єдиного народу, держави.
„Заговори, щоб я тебе побачив“ (Сократ). Цей вислів
стає добрим індикатором
у багатьох випадках: щоб
зрозуміти темперамент людини, якою мовою говорить,
які має цінності, а також її
світоглядність. Щошвидше
розвивається світ, то більше
стає зрозуміло, що людині,
для того, аби бути успішною,
здатною розвивати власну
країну, потрібно знати універсальні мови ділового, наукового світу. Та для того, щоб
народ, держава могли рости,
формуватися, необхідно знати
і розвивати власну культуру,
мову, традиції, які є основою
кожної самодостатньої нації і
держави. І, як не парадоксально, але для вирішення такого
складного питання треба дуже
мало — лише бажання. Кожен
окремо, одноосібно спроможний, змінивши своє бачення,
змінити країну.

Олександра Білич, студентка третього курсу Інституту
архітектури:

„Треба нею розмовляти, писати, видавати
книги, журнали“
Вважаю, якщо багато людей говорять іншою мовою, окрім
державної, то логічно зробити і її державною. В Європі це
часто зустрічається, наприклад у Швейцарії, і це погано не
впливає на розвиток країни. Для мене рідна мова — українська, але, якщо опиняюся в іншомовному середовищі, то зручніше говорити
тією мовою, якою мене будуть краще розуміти. Щоб розвивати, популяризувати мову перш за все треба нею розмовляти, писати, видавати книги, журнали.
Богдан Шостак, студент першого курсу магістратури
Інституту геодезії:

„Вчити потрібно не лише іноземні мови, а
й рідну“
Для мене рідна мова — українська. На іншу мову переходжу
лише в крайніх випадках, коли мене не розуміють. Вважаю,
що на загальнодержавному рівні має бути чітко визначена
єдина мова, щоб об’єднати націю. Те, що твориться зараз на
сході України спричинило власне поширення чужої мови там. Згодом у серйозну проблему може перерости і поширення англіцизмів. Хоча в науковому
світі це найпоширеніша мова. Та молодь мусить розуміти, що вчити потрібно не лише іноземні мови, а й рідну. Щоб популяризувати мову, зробити її
модною насамперед необхідно збільшувати частку україномовного продукту в ЗМІ, а також, щоб відомі люди пропагували спілкування українською.
Ілона Швагла, студентка першого курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Кожен має докладати зусилля“
Думаю, люди в тій чи іншій державі мають право говорити
своєю рідною мовою, але все ж таки повинні поважити державну мову. Для України це питання має бути принципове.
Щоб розвивати рідну мову кожен мусить починати зі себе, а
не чекати наказу зверху. Я, щоб популяризувати українську
мову, їздила в різні християнські табори, там з друзями організовували вечори,
присвячені рідній мові, навчаючись у школі, також проводили різні заходи.
Тарас Гакало, магістр другого курсу Інституту гуманітарних
та соціальних наук:

„Спілкуюся, читаю, поважаю“
Для мене рідна мова — українська. Щоб популяризувати її
я просто говорю українською мовою, читаю україномовну
літературу і взагалі пропагую серед своїх знайомих, щоб
говорили українською мовою. Вважаю, що люди можуть
говорити тією мовою, якою бажають, але, якщо вони знаходяться в певній державі, то повинні знати державну мову принаймні на
розмовному рівні і нею послуговуватися, коли це потрібно. Найлегше, на
мою думку, популяризувати українську музику, бо так легше достукатися до
молоді і зробити українську мову модною навіть далеко за межами країни.
Добре було б також запровадити різні фестивалі українською мовою, тобто
робити українську культурним явищем.
Міркувала та опитувала
Наталія ПАВЛИШИН
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з головної зали

Новий рік — нові завдання
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Розпочали з приємного
За багаторічну сумлінну працю,
вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та
плідну науково-педагогічну діяльність ректор професор Юрій Бобало
вручив подяки Міністерства освіти
і науки старшому викладачеві соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Олександру Березку
та доценту кафедри органічної хімії
Оресту Гевусю і Грамоту ЛОДА завідувачеві кафедри фотограмметрії
та геоінформатики професору Олександру Дорожинському. Юрій Ярославович також вручив групі політех-

ніків дипломи про надання
наукових ступенів і звань.

Проект бюджету
затверджено

| Світлина Катерини Гречин

а черговому засіданні Вченої ради заслухано доповіді про
виконання бюджету Львівської політехніки у 2015 році та
проект бюджету на 2016 рік, а також про підготовку та атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів в університеті. З
цих питань прийнято відповідні ухвали.

Ректор Юрій Бобало
вичерпно доповів про виконання бюджету за загальним та спеціальним
фондами Львівської політехніки,
прибутки та видатки у 2015 році та
про аналогічний проект бюджету на
2016 рік. Члени Вченої ради надали
право ректорові коригувати показники бюджету 2016 року залежно

від доведених лімітів загального
фонду та економічної ситуації в
державі. Проректори та керівники
структурних підрозділів мають
Закінчення на 5 с. m

вручення дипломів

Майбутні екологи попрощалися з альма-матер

В

актовій залі головного корпусу Львівської політехніки у святковій атмосфері 10 лютого вручили дипломи 58 випускникам Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму. З них — 35
магістрам (18 дипломів з відзнакою), і 23 спеціалістам (два дипломи
з відзнакою).

| Світлина Катерини Гречин

Випускників кафедр екології і
збалансованого природокористу-

вання, екологічної безпеки і природоохоронної діяльності, загаль-

ної екології та екоінформаційних
систем, екологічної політики та
менеджменту природоохоронної
діяльності привітали директор Інституту професор Олександр Мороз
та проректор з науково-педагогічної
роботи Олег Давидчак, який і вручив
їм дипломи.
Якщо більшість випускників ще
мають знайти собі достойне місце
праці, то перед трьома із них така
проблема не стоїть: вони продовжать своє навчання в аспірантурі.
— На серці радісно, і сумно, —
говорить Оксана Домашовець, яка
отримала диплом з відзнакою і вже
достроково вступила до аспірантури. — Радісно, бо нарешті отримали такий довгоочікуваний диплом,
а сумно, бо ще трохи хотілося б побути безтурботною студенткою.
На щастя, прощатися наразі з Політехнікою не доведеться, бо хочу
торувати шлях у науку. Мені хотілося б побажати нам усім щастя,
а нашим викладачам — здоров’я і
терпеливості.
Катерина ГРЕЧИН
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Держава в очікуванні розробок,
які підвищать її обороноздатність

У

| Світлина Ірини Мартин

Львівській політехніці представники Міністерства освіти і науки України
та Державного концерну „Укроборонпром“ провели спільну нараду, на якій
обговорили важливі питання налагодження та зміцнення партнерства й співпраці
навчальних закладів та наукових установ Західного регіону України з підприємствами оборонного комплексу. Керівники навчальних закладів та наукових установ цього регіону підписали Меморандуми про співпрацю з Укроборонпромом.

Участь у заході взяв заступник Міністра освіти і
науки України професор
Максим Стріха, який зазначив, що цьогоріч університетська наука за результатами прозорих конкурсів
отримала більше фінансування, що дає змогу активізуватися у праці над науково-дослідними розробками
в оборонній галузі. Зараз міністерство завершує формування нового переліку пріоритетних наукових тематик,
призначених для реалізації
на підприємствах Укроборонпрому. Технічні виші
України спеціалізуються на

широкому діапазоні розробок бронетанкової техніки,
двигунів, систем електронної розвідки, безпілотних
літальних апаратів тощо.
Важливо, щоб ці розробки
відповідали вимогам сьогодення. Скажімо, за розробками Київської політехніки
Укроборонпром уже розпочав серійний випуск безпілотників.
― Наше відомство підтримуватиме ті наукові дослідження, які спрямовані
на потреби оборони. Намагаємося вишукувати з нашого бюджету можливості для
підтримки саме цих пріори-

тетних розробок. На щастя,
сьогодні маємо змогу всі ті
потреби, які життя перед
нами ставить, закрити дуже
кваліфікованими науковими проектами, ― наголосив
Максим Стріха.
Заступник генерального
директора Укроборонпрому
Юрій Пащенко впевнений,
що співпраця оборонних
підприємств із науковцями і
вишами у питаннях створення новітніх зразків техніки,
озброєння матиме практичне
значення. В рамках держзамовлення є широке поле для
співпраці у створенні новітньої бронетанкової техніки,
новітніх зразків артилерії,
безпілотних літальних комплексів, а також широкого
спектру апаратури для радіоелектронної розвідки.
Меморандуми про співпрацю з Укроборонпромом
підписали керівники Львівської політехніки, Прикарпатського національного
університету ім. В. Стефаника, Тернопільського
національного технічного
університету ім. І. Пулюя,

Івано-Франківського національного університету
нафти і газу, Ужгородського національного університету, Хмельницького національного університету,
Інституту фізичної оптики
ім. О. Влоха та Інституту
термоелектрики НАНУ. Відповідно до цих меморандумів, навчальні заклади пропонуватимуть свої наукові
розробки для потреб оборони країни. Сторони домовилися про співпрацю у сфері
підготовки кадрів для підприємств концерну, модернізацію навчальних програм
ВНЗ, організацію стажування та навчальної практики
студентів на підприємствах
Укроборонпрому, залучення
фахівців концерну до визначення тематики курсових та
дипломних робіт студентів,
взаємодію при виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.
Учасники наради оглянули виставку науково-технічних досягнень учених і
розробників Львівської політехніки. Особливе зацікавлення виявили до літальних
безпілотних апаратів, гелевих пов’язок для опіків і ран,
приладів для визначення за
спалахами перебування ворожих вогневих позицій.
Ірина МАРТИН

просто про складне

Торгувати — вільно, реформувати — обов’язково

1

січня 2016 року вступила в дію зона вільної торгівлі (далі ЗВТ)
між Україною та Євросоюзом. Її ідея — економічна інтеграція
через спрощення торгівлі між сторонами, зокрема скасування
митних зборів і кількісних обмежень у взаємній торгівлі. Про
ключові моменти IV розділу Угоди про Асоціацію між Україною
та ЄС, про можливості та виклики для України на цьому шляху
— завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету „Львівська політехніка“ професор Ольга Мельник.

Виробникові

Доступ до найбільшого у світі
ринку. Українські виробники отримують доступ до європейського
ринку ― із понад 510 млн. споживачів. Це можливо завдяки скасуванню або зменшенню експортних та
Закінчення на 9 с. m
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подбати про виконання заходів з
енергоощадності та економії матеріальних і фінансових ресурсів. Кошторис університету на 2016 рік, після затвердження МОН, буде оприлюднено
на сайті Львівської політехніки.

З акцентом на якість
Звітуючи про підготовку та атестацію наукових і науково-педагогічних
кадрів в університеті за останніх п’ять
років, проректор з наукової роботи
професор Наталія Чухрай відзначила, що цю роботу проводили згідно з
Комплексною програмою підготовки
наукових та науково-педагогічних
кадрів 2011 – 2015 рр. За цей період
збільшилася частка кадрів вищої
кваліфікації у загальній чисельності
професорсько-викладацького складу,
зменшився середній вік науково-педагогічних та наукових працівників, поліпшилася їхня наукова результативність. Доповідач, озвучуючи в основному кількісні показники, наголосила
на тому, що актуальною залишається
проблема якісних показників дисертацій, їхньої експертизи на рівні кафедр та спеціалізованих вчених рад,
ефективності наукового керівництва.
В цьому році, сказала Наталія Чухрай,
перед науковцями постає багато нових
завдань, зокрема — розроблення нових навчальних програм підготовки
молодих наукових кадрів, навчальних програм освітньо-наукового рівня
„доктор філософії“, ліцензування но-

5

вих наукових спеціальностей, формування Комплексної програми на 2017
– 2021 роки тощо.

Різне
Члени Вченої ради ухвалили рішення: про надання почесного звання doktor honoris causa Президенту
світового конгресу українців (СКУ)
Евгену Чолію (з такою ініціативою,
яку підтримав ректор університету,
виступив Міжнародний інститут
освіти, культури та зв’язків з діаспорою); про нагородження Почесною
грамотою Львівської політехніки
ректора Придніпровської академії
будівництва і архітектури Володимира Большакова, представлення до
присвоєння почесного звання „Заслужений діяч науки і техніки“ професора Анатолія Дружиніна. Вони
також одноголосно підтримали пропозицію групи науковців університету про те, щоб Львівська політехніка
фінансувала проект „Розроблення
технології, проектування та виготовлення дослідного зразка гібридного джерела електричної енергії на
базі суперконденсатора і акумулятора“; висунення аспірантів другого
року навчання Павла Гуськова та Віру
Косовську на здобуття академічних
стипендій Кабінету Міністрів України та ім. М. С. Грушевського, опублікування монографій та призначення
іменних стипендій студентам університету.
Катерина ГРЕЧИН

У зимовому Webometrics-2016
Львівська політехніка — 9-та
в Україні. У світі це 2231 місце.
Серед 292 українських університетів лідирують КНУ ім. Т. Шевченка, КПІ й Харківський
національний університет
ім. В. Н. Каразіна. А електронний
науковий архів Політехніки в
січневому рейтингу репозитаріїв Webometrics посів 1 місце
серед 49-ти з України, у світовому — 204-те з понад двох тисяч.
Високі місця за мовні знання.
Студентка ІКНІ Львівської політехніки Марта Василів здобула
3-тє місце серед філологів на
обласному етапі Всеукраїнського конкурсу ім. П. Яцика. А
студентки Катерина Музюкіна
(ІНПП) і Наталія Козак (ІКНІ)
вибороли 1 і 2-ге місця відповідно на обласному етапі Міжнародного мовно-літературного
конкурсу ім. Т. Шевченка.
11 лютого — День жінок і дівчат
в науці. Таку дату почали
відзначати цьогоріч, відповідно до рішення Генасамблеї
ООН у грудні 2015-го. Тим часом
українка за походженням Марта
Кузьма очолила Школу мистецтв Єльського університету —
одну з найпрестижніших у світі,
найдавнішу у США. Вона стала
першою жінкою на цій посаді
за півторастолітню історію
закладу.
„Освіта в Канаді 2016“. У Львові виставка під такою назвою
відбудеться 20 лютого, у суботу,
в готелі „Жорж“. Відвідувачі
зможуть ознайомитися з освітніми можливостями Канади,
дізнатися про умови вступу,
навчання у канадських вишах.
Для участі — реєстрація на www.
fair.educanada.com.ua.
Стипендіальний конкурс антикорупційних досліджень.
Конкурс оголошує Transparency
International Україна за підтримки Фонду сприяння
демократії посольства США в
Україні. Мета — залучити студентів, молодих дослідників до
вирішення проблеми корупції.
Пропозиції можна надсилати до
26 лютого, докладніше на http://
ti-ukraine.org/.
За матеріалами інформагенцій
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наукові здобутки

Не зупинятися на досягнутому
К
афедра будівельних конструкцій та мостів є однією з найкращих в
Інституті будівництва та інженерії довкілля, а її науково-дослідна
лабораторія щороку здійснює нові важливі наукові дослідження.

Трохи цифр
За результатами 2014 року
частка з виконання госпдоговірних робіт ІБІД в університеті становила 31 відсоток і в
цьому чимала заслуга кафедри, якою донедавна керував
директор інституту професор Зіновій Бліхарський. Таких успіхів вдалося досягнути
завдяки гранту, який інститут
виграв у рамках транскордонного співробітництва Україна
— Польща — Білорусія. Науковці кафедри разом із трьома
польськими вишами — Люблінською політехнікою, Університетом у Замостю (головний
виконавець) та Інститутом агрофізики з Любліна досліджували
можливості використання туфів
цеолітів природного походження
для виробництва сухих будівельних сумішей, додатків до цементів,
асфальтів, в агропромисловості та
виробництві штучних керамзитів,
розробляли рецептури будівельних матеріалів і виробів. За цю
роботу, яку від ІБІД виконували
кафедри будівельних конструкцій
та мостів, автомобільних шляхів
і будівельного виробництва, позаторік отримали майже 60 тис.
євро, а торік — 62,5 тис. євро. За ці
кошти (крім оплати за роботу) лабораторія кафедри автомобільних
доріг і мостів придбала 4 нові сучасні установки для виготовлення
бетонів. Нині інститут готується
брати участь у новому тендері.
За минулий рік науковці кафедри заробили близько 362 тис. грн.
за виконання різних договорів. На
базі лабораторії розвивають наукові напрями: корозія залізобетонних конструкцій, підсилення
конструкцій при дії навантаження,
напрям з вогневої стійкості конструкцій, дослідження залізобетонних, металевих, дерев’яних
конструкцій за дії різних впливів,
основ і фундаментів тощо. Досвід
відомих учених переймають молоді науковці.

Раді різним проектам
— Ми працюємо над розробкою
будівельних конструкцій і матеріалів для великих будівельних державних підприємств і трестів, приватних осіб, обстежуємо будівлі, споруди і робимо їхню паспортизацію,
— говорить Зіновій Бліхарський.
— Нещодавно разом з професором Віктором Квашею обстежували аварійний стан ХХ корпусу на
вул. Князя Романа, розробили концепцію його відновлення. За нашими проектами відреставровано будівлю кафедри фізичного виховання у Стрийському парку. Зрештою,
у Політехніці нема будівлі, яку б не
досліджували наші фахівці. Добре зарекомендував себе професор
Володимир Кущенко з Донецька
(нині працює на кафедрі), який
досліджує металеві конструкції.
Нещодавно з групою спеціалістів
він зробив експертизу будівель для
ЗАТ „Червоноградвугілля“. Маємо й
індивідуальні досягнення. Так, доцент кафедри Ігор Кархут отримав
Державну премію України в галузі
архітектури за розробку стадіону „Львів — Арена“. Я — лауреат
Державної премії за відновлення
палацу Бандінеллі, що на площі Ринок, 2, який є у Списку ЮНЕСКО.
Участь науковців кафедри у різних
проектах дає можливість успішно

виконувати кандидатські і докторські дисертації.
Як відзначає мій співрозмовник,
закордонні лабораторії мають більше можливостей у придбанні
сучасного обладнання, але інтелектуальні можливості наших
науковців, наукові напрями,
якими вони займаються, подекуди ставлять кафедру й інститут
загалом значно вище від деяких
закордонних вишів.
На кафедрі раді різним проектам, хоча далеко не всі вони їй
фінансово вигідні. Це, зокрема,
стосується обстеження будівель
на замовлення церков Андрія і
Покрови у Львові, будинку для
літніх людей, який планує відновити Стрийська єпархія.
Науковці кафедри залюбки
працюють у лабораторії, випробовують нові конструкції,
досліджують нові методи їх відновлення, модернізації. Люблять
працювати з окремими львівськими будівлями, яким 100 чи більше
років. Окрім наукових досягнень,
дослідники отримують прекрасний
матеріал, який читають студентам.
Ділячись своїм досвідом, розповідають їм про реальні наукові розробки,
вчать використовувати ці знання в
майбутньому.

Подвійні дипломи —
на часі
— Ми і надалі дбатимемо про
модернізацію лабораторних робіт,
збільшення кількості публікації у
наукометричних виданнях, навчання студентів у віртуальному середовищі, підвищення якості навчання,
збільшення кількості госпдоговорів,
— каже нинішній завідувач кафедри
будівельних конструкцій та мостів
професор Петро Холод. — Багато
років співпрацюємо з Варшавською
і Люблінською політехніками, Краківською гірничо-металургійною
академією (з нею плануємо видавати
подвійні дипломи), обмінюємося студентами, щорічно проводимо з ними
спільні наукові конференції. Маємо
надію, що з економічним ростом у
країні, ефективнішими стануть і наші
наукові дослідження.
Катерина ГРЕЧИН
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знай наших!

Мову недостатньо знати ― її треба відчувати

Т

ак вважає першокурсник Інституту інженерної механіки і транспорту Олексій Бучинський, який переміг у першому етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика серед
нефілологів і змагався на обласному рівні.

Олексій Бучинський до Політехніки приїхав із Житомира. Спершу
хотів учитися в київському виші,
але вступив до Львова. Запевняє,
що не шкодує — навчанням на
транспортних технологіях задоволений.
— Із дитинства я мав багато
захоплень, але вони постійно змінювалися. А з транспортом мене
пов’язує те, що після дев’ятого класу навчався у коледжі на механіка.
Однак цього було мало, хотілося
поглибити свій фах. Отож, у чому
полягає спеціальність, на яку вступаю, чудово знав, — пояснює студент.
— А як щодо зацікавлення гуманітарними науками, зокрема українською мовою?
— Не думаю, що добрі знання
мови — питання лише зацікавленості. Якщо людина добре знає
мову — це ознака її елементарної
освіченості, грамотності. Кожен із
нас повинен хоча б на мінімальному рівні вміти висловлювати свою
думку. А для того треба знати мову.
Я ніколи не вважав, що це щось другорядне. Ще школярем кілька разів
брав участь у конкурсі П. Яцика, але
серйозних результатів не здобував.
— Отож, тепер участь у мовному
конкурсі — закономірна?
— Так. Але було прикро, що з
нашої групи більше ніхто не зголосився. Це мене навіть трохи образило, адже у таких заходах усе-таки
треба проявляти активність. Тому я
вирішив змагатися за всіх. Завдання
були тестові і творчі.
— А перемога для Тебе очікувана
чи несподівана?
— Радше несподівана, тому що
були складні для мене завдання,
пов’язані з фразеологією. І не з усіма ними я впорався. Не очікував
на перемогу ще й тому, що є такий
стереотип, що у західних областях,
зокрема у Львові, на високому рівні обізнані з українською мовою,
культурою. Тому був налаштований
на сильнішу боротьбу. А можливо,
я себе недооцінюю?

— А які враження від обласного конкурсу? Він відбувається по-іншому, ніж
в університеті?
— Принципової відмінності не
було. Але лише тестові завдання,
без творчих, однак значно складніші.
Тут уже звичайної шкільної грамотності, як на мене, недостатньо — потрібно все ж спеціально цікавитися
мовою. Завдання більше спрямовані
на філологічну фаховість, потребували точних знань правил. Про
результат не знаю. Але думаю, що
якби я здобув призове місце, то мені
би вже про це повідомили.
— Наскільки знання української
мови важливі технареві?
— Технарі часто готують свої доповіді, проводять наукові дослідження, а це вимагає певних знань не
лише зі спеціальності, а й мовних.
Важливо грамотно оперувати всіма
термінами, визначеннями. Зрештою,
за мовленням автора можна розкрити його особистість. Від уміння чітко висловлюватися залежить, як тебе
сприйматимуть колеги.
— Тобто треба вправлятися не
лише у спеціальності, а й у мові?
— Мову недостатньо просто вивчити — її треба відчувати. Так само
як музику. Знаю людей, які не дуже
читають підручники з мови чи вчать
правила, але чудово пишуть і розмовляють українською мовою. Це
все тому, що вони мову відчувають.
Звичайно, треба читати українською
мовою, спілкуватися нею в побуті. У
моєї бабусі була велика бібліотека, то
я школярем усі книжки з неї перечитав.
— Яка мова переважає у Твоєму рідному місті?
— На сьогодні це 50 на 50 української і російської. Взагалі свого часу
тут був великий польський вплив.
Про це я дізнався, коли вивчав історію свого краю. Для цього опанував
польську мову, щоб багато документів читати в оригіналі і про багато
питань дізнатися більш об’єктивно.
У нашому місті є згромадження поляків. Туди я ходив на польську, знайшов там спільнодумців.

У радянські часи україномовне
населення Житомира вивозили, репресовували. Натомість з’їжджалися
працівники промисловості з різних
регіонів колишнього Союзу, які розмовляли російською. Я навчався в
українській школі. Але оскільки маю і
російське коріння, то російська мова
мені не чужа.
— Які зацікавлення, захоплення
маєш?
— Кілька років тому зацікавився філософією. Проте вона вимагає
багато часу. Тепер мені це не завжди
вдається, адже доводиться виконувати багато завдань із різних предметів. Здебільшого читаю фахову літературу, часто англійською мовою.
Англійська мова — це інструмент
для фахівця, тому приділяю увагу її
вивченню.
— Ким бачиш себе у майбутньому?
— Багатою успішною людиною.
Є різні шляхи досягнення цієї мети
— навчання, вдосконалення, саморозвиток… Я вважаю, що не треба
зациклюватися на чомусь одному,
а натомість відкривати себе світу, а
світ відкриє себе тобі. Успішні люди
пишуть книжки, де діляться власним
досвідом досягнення своїх здобутків.
Як на мене, багато залежить від того,
щоб опинитися у відповідний час у
потрібному місці. Це, на мою думку,
90% будь-якого успіху.
Спілкувалася Ірина МАРТИН
P.S. Під час підготовки газети до
друку надійшла інформація про те,
що Олексій Бучинський на обласному етапі конкурсу П. Яцика отримав 9 місце з-поміж 22 учасників.
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на висоті

Як українські стартапи у світ ідуть

М

абуть, уже всі встигли потішитись за киянина Івана Пасічника,
який недавно за версією Forbes увійшов до рейтингу 30 найуспішніших молодих підприємців Європи. Він є засновником і керівником
стартапу у галузі домашнього енергоменеджменту Ecois.me: розроблена система допомагає вимірювати споживання електроенергії
в будинку — й заощаджувати. І таких міжнародних здобутків серед
українців ― не один-два

Від Каліфорнії до Сіднея

У тренді

Затяті геймери у різних куточках світу знають Максима Гриніва,
точніше його Contre Jour: у 2011-му
компанія Apple відзначила цю забавку як найкращу гру року на айпаді, а Максим (до речі, навчався у
Львівській політехніці) став одним
із найвідоміших українських розробників мобільних ігор. Варто згадати
і Enable Talk команди з Донецька: на
конкурсі Microsoft Imagine Cup —
2012 у Сіднеї розробка посіла перше
місце в категорії „дизайн програмного забезпечення“, обійшовши 70
конкурентів. Хлопці, нагадаємо,
сконструювали рукавичку, що завдяки спеціальним пристроям, сенсорам і з допомогою спеціальної програмної „начинки“ для смартфона
здатна „перекладати“ жести у голос.
Періодично тішать новини про
успішні українські стартапи: наші
інноватори перемагають у престижних міжнародних конкурсах, відкривають офіси у Кремнієвій долині,
виходять зі своєю продукцією на
глобальні ринки. Так, всі чули про
PetСube Ярослава Ажнюка — для
дистанційного контролю й догляду за домашнім улюбленцем: спеціальний додаток для смартфона і
пристрій із Wi-Fі, камерою, мікрофоном дозволяє стежити за твариною, розважати її. Або ж Kwambio
Володимира Усова — платформа для
створення унікальних продуктів на
3D-принтері. На краудфандинговій
платформі Kickstarter прославилися
львів’яни SmartAtoms — із розумним
годинником LaMetric, що інформує
не лише про годину, погоду, а й дає
потрібну бізнес-аналітику (курси валют тощо). А недавно шуму накоїв
стартап Ugears: дерев’яні 3D-пазли
київської команди зібрали потрібну
суму (щоправда, вона не така й уже
велика, 20000$) за один день! Так: дорослі готові заплатити за екоіграшкові годинник чи локомотив.

„Розумний будинок“ й енергоощадність — тренди сучасного
світу. І тут українці теж не пасуть
задніх. Знаною є мережа енергетичних інновацій Greencubator, яку
очолює Роман Зінченко і яка пропагує новації у сфері енергетики.
Так, минулого року, успішні краудфандингові кампанії провело кілька
зелених стартапів. Це мультимедійна система Branto, що з допомогою
смартфона дозволяє
господареві стежити за будинком, керувати побутовою
технікою (кондиціонер, телевізор, розетки тощо), відтак
економити енергію.
Тим часом Євгеній
Сбойчаков зі своїм
EnergyLayer — сервісом, що показує
кількість енергії,
яку споживає кожен
із пристроїв у домі,
— навіть пройшов
у фінал Google Little Box Challenge і
позмагається за 1 млн. $! Результати
будуть з дня на день.
А от інноваційному стартапу
uMuni Зеника Матчишина, який за
півроку допоміг Львівщині зекономити 18 млн. грн., прогнозують
долю найбільшої української „розумної“ енергетичної платформи,
що дає можливість без значних фінансових інвестицій впроваджувати сучасні технології для управління енергоспоживанням. За словами
керівника проекту, uMuni пропонує
перехід на щоденний збір даних і
докладний опис будівлі (чи мережі
будівель), процесів, які у ній відбуваються, та обладнання, яке використовується. Це дає змогу своєчасно й оперативно реагувати на різні
„збої“ й форс-мажори і в результаті
— економити. Крім цього система

має низку інструментів для аналізу,
оцінки рівня енергоспоживання і
спонукає користувачів відповідальніше ставитись до енерговикористання.

Лише якщо спробуєш
За статистикою, успішним стає в
середньому 1 із 10 стартапів. Чимало
проектів швидко, за кілька років, вичерпують себе; деякі — продаються
за великі гроші.
Щоб проект „не помер“ вже на
ранніх стадіях, оглядачі радять мати
на увазі кілька важливих моментів:
знайти незаповнену нішу, бути готовим до жорсткого режиму й „горіти“ своєю ідеєю. Звичайно, якою б
крутою й актуальною вона не була,
без команди таких же „запалених“

однодумців навряд чи щось вдасться:
співпраця з надійними партнерами
збільшує шанси стартапу (є на кого
покластись, з ким посперечатись, що
для справи корисно; є з ким розділити і тягар, і радість). Звісно, діла не
буде без інвестора або бізнес-ангела,
який не просто вкладає гроші у проект, а й має свій професійний інтерес до нього, може прикласти власні
знання й досвід.
Стартап — можливість зробити
„щось“ у житті, водночас — поліпшити, спростити, прикрасити життя
інших. Чи використовувати цей шанс
— персональна справа кожного. Але
дізнатись, чи твоя бізнесово-інноваційна ідея є саме тим одним вдалим
стартапом із десяти, можна, тільки
ризикнувши.
Ірина ШУТКА
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просто про складне

Торгувати — вільно, реформувати — обов’язково
m Закінчення. Початок на 4 с.

імпортних мит, зняттю технічних
бар’єрів. ЗВТ передбачає поетапне
зменшення мит, що зокрема сприяє
захисту нашого товаровиробника.
Європейці себе захищають, встановлюючи тарифні квоти на імпорт
певних товарів з України: відповідно
до автоматичного принципу надання квот „перший прийшов — перший
обслуговується“ виробники отримують можливість використання преференційних мит, далі можуть експортувати і поза квотою, але вже за
більшою ставкою мита.
У пошуку своєї ніші. У ЄС для
України ― це переважно продукція сільського господарства, як мед,
зернові, борошно, ячмінна крупа,
томати. За деякими видами продукції
експортні квоти з року в рік швидко
вичерпуються, наприклад, на соки та
їхні концентрати (цьогоріч були використані за перші три дні січня), мед
(квота незначна — 5 тис. т), пшеницю, кукурудзу. Натомість протилежною є ситуація зі свининою і яловичиною (не відповідає стандартам ЄС),
спирт (через високий акциз у країнах
ЄС), цукор (в Україні він дорожчий,
ніж у ЄС). Не доводиться говорити і
про експорт складної машинобудівної продукції, яка в основному не
відповідає технічним регламентам
Євросоюзу. Дбаючи про власний інтерес, ЄС все ж відкриває можливості
для наших компаній. Так, ЗВТ передбачає принцип свободи заснування
підприємницької діяльності: представники певних галузей з України
зможуть відкривати бізнес в ЄС. Наразі це поштова та кур’єрська служба,
фінансові й телекомунікаційні послуги; перспективи має й ІТ-сектор.
Модернізація. Підприємства, що
хочуть вийти на європейський ринок,
мусять перебудовувати застарілі виробничі потужності, модернізувати
технології і т.д. Митні органи отримують повноваження видавати
суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності сертифікат про походження
товару EUR.1 (що дозволяє претендувати на преференційні мита), надавати статус уповноваженого (схваленого) експортера, що засвідчує відповідність підприємства встановленим
вимогам, дає їм дозвіл здійснювати

митне оформлення експортних операцій без отримання EUR.1. У цьому
напрямі роботи однією з провідних,
до речі, є Львівська митниця.
Чесна конкуренція. Покращуються умови для забезпечення справедливої конкуренції: ЗВТ передбачає
взаємний доступ до держзакупівель,
і Україна — єдина з країн-нечленів
ЄС, підприємства якої зможуть брати
участь у держзакупівельних конкурсах
у ЄС. Наша система держзакупівель
модернізується (восени ухвалено закон про державні закупівлі, створена
система ProZorro). Процес гармонізації законодавства триває, він стає прозоріший — і це вже значний поступ.

На рівні держави
Малообіцяючий імпорт. Країни
ЄС бачать в Україні потенційний великий ринок збуту для своєї продукції,
але, зважаючи на низький рівень платоспроможності українців, очікувати
істотного зростання імпорту не варто.
Завдяки ЗВТ теоретично ми мали б отримати економію від імпорту товарів:
мита знижуються або скасовуються на
97% всієї товарної лінії. Але це буде
майже непомітно: по-перше, саме зниження незначне (на 3 – 5%), по-друге,
його „з’їдає“ девальвація гривні.
Зацікавлені, але обачні інвестори. Україна стає привабливішою для
іноземних інвесторів, які у ній бачать
великий потенціал (значні запаси
руд, родючі чорноземи, високий рівень освіченості, ін.). Ведення бізнесу спрощується (Україна піднялась у
Рейтингу Світового банку із легкості
ведення бізнесу Doing Business), адже
впроваджується система дерегуляції
заснування підприємництва (це можна зробити в реєстраційній службі за
кілька днів, з допомогою електронної
документації і відносно недорого).
Водночас стримуючими чинниками
для інвесторів є складна система ліквідації, закриття і банкрутства бізнесу, загалом постійна економічна нестабільність в Україні, зокрема щодо
системи оподаткування. Цікаво, що
за різними економічними показниками у нас ― все добре (не такий великий
дефіцит держбюджету, або, як звітує
уряд, позитивне сальдо торговельного
балансу за минулий рік, хоч насправді
експорт зріс через падіння імпорту),

а тим часом рівень якості життя українців — дуже низький (доходи громадян збільшуються номінально, адже у
доларах показник середньої зарплати
нині — усього лише 180, пенсії — 50 $).
Через ЄС до …Китаю. За даними
Світового банку, країни, які приєднуються до Євросоюзу чи до ЗВТ із
ЄС (Польща, Словаччина, ін.), демонструють середнє річне зростання.
Українська економіка змінює орієнтири: це вже не ринок Росії і суміжних із
нею країн. Водночас зближення з ЄС
може бути „трампліном“ на міжнародні ринки, адже Євросоюз має ЗВТ
з Азією, країнами Близького Сходу, а
нині веде переговори щодо укладання
відповідних угод зі США, Канадою.

Споживачеві
Незначне зниження цін. Європейські товари на полицях українських магазинів подешевшають,
однак це буде не надто відчутно.
Експерти також прогнозують активізацію імпорту т.зв. продуктів короткотермінового зберігання (риба,
овочі, фрукти), але обвалу цін чекати теж не варто.
Гарантія якості. Серед плюсів,
які несе ЗВТ, — безпека, якість продукції. Європейські товари часто
набагато якісніші порівняно з нашими, водночас можна говорити
про зростання якості української
продукції, що, прагнучи зайти на
європейський ринок, має відповідати визначеним стандартам, безпеці.
На нові робочі місця — з новими
вимогами. Завдяки збільшенню іноземних інвестицій можна говорити
про створення нових робочих місць.
Присутність закордонних компаній
в Україні сприяє й поширенню у нас
європейської корпоративної культури (один з елементів якої, наприклад, не платити хабарі). Впливають
і міграційні процеси: ті українці, що
побували на навчанні чи роботі в ЄС
і повернулись до України (хоч таких,
маємо визнати, мало), намагаються
вже тут впровадити тамтешні стандарти, зокрема і щодо оплати праці.
Тож можна говорити про перспективу зростання середньої зарплати,
збільшення добробуту українців.
Підготувала Ірина ШУТКА
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актуальне інтерв’ю

Професор Василь Кравців:
„Українська наука — на межі виживання…“
У
країнська наука переживає складні часи. За оцінками багатьох експертів, учених нині вона — на межі виживання. Чому так сталось,
які причини, що призвело до такого стану? Наш співрозмовник —
директор Інституту регіональних досліджень імені М. І. Долішнього
НАН України, доктор економічних наук професор Василь Кравців.

— Українська наука і її Національна академія мають славну історію і
вагомі здобутки, які визнані в світі.
Це гордість і надбання держави, чим
треба пишатись і підтримувати. На
жаль, в останні роки все відбувається
навпаки. Чому?
— Мені, людині, яка вже 35 років
працює в науці, зокрема в системі
Національної академії наук України, дуже болісно спостерігати за
тим, що держава „витворяє“ з науковою сферою. Соромно за тих державних діячів, які, прикриваючись
складною економічною ситуацією,
війною на Донбасі, нібито низькою
віддачею від науки, роблять усе,
щоб її знищити. Як це недалекоглядно! Згадаймо історію.
1918 рік в Україні видався вкрай
складним як з політичної, так і фінансово-економічної точки зору:
революційні події із реальною загрозою цілковитої військової окупації, падіння Центральної Ради
і криза фінансового ринку. Саме в
1918 році відбувається одночасне
становлення таких економічних
атрибутів державності, як Держбанк, Держскарбниця і Державна
митниця. І поряд з цим гетьман Павло Скоропадський приймає рішення
про створення Української Академії
наук. Таке рішення видавалося тоді
вкрай несвоєчасним з огляду на
фінансову ситуацію в Україні, але
стратегічно важливим для Української держави і науки загалом:
уже через кілька років результати
дослідів, про які доповів академік
В. Вернадський у Парижі, викликали сенсацію.
А далі настали складні в ідеологічному та фізичному сенсі часи.
У цей період відбулось практичне
знищення україномовної науки та
інститутів гуманітарного профілю,
переведення академічних установ на
обслуговування радянського ВПК. І
навіть за таких умов українські вчені
досягали високих результатів.

І, напевне, не слід недооцінювати внесок наукової спільноти у
збереження ідей української державності та становлення незалежності сучасної України. Працівники Національної академії наук
України, незважаючи на доведення
її до стану фізичного виживання,
радше — „всупротив“, а не „завдяки“, доводили свою спроможність
забезпечити гідні позиції у світі за
цілою низкою пріоритетних наукових напрямів. Йдеться насамперед про розробку новітніх розділів
математики і теоретичної фізики;
дослідження наноструктур і розробку нанотехнологій; радіофізику міліметрового та субміліметрового діапазонів; імунобіотехнології, біосенсорику та молекулярну
діагностику; біотехнології рослин
та біофізику; кріобіологію та кріомедицину; нейронауку, зокрема
нейрофізіологію; інформатику, мікро- та оптоелектроніку; численні
аерокосмічні технології, а також
про низку інших напрямів фізики,
хімії, біології. Чимало створених
у цих галузях технологій і ноухау вже сьогодні могли б потужно
вийти на світові ринки. Однак, залишилась одна проблема: довести
українським політикам і чиновни-

кам значення здобутків вітчизняної науки і пояснити принципи, що
від науки не можна чекати ефекту
„завтра“, якщо вкладено гроші
„сьогодні“ (а тим більше, якщо
не вкладено). Адже формування
дослідника і його нового результату — процес тривалий фінансово і працемісткий. То ж творення
фундаментального знання — саме
таке найбільше цінується в світі —
вимагає наявності наукових шкіл і
традицій.
Поряд з цим, українська наука довела свою спроможність
продукувати результати в дуже
стислі терміни. Йдеться, зокрема,
про низку розробок, які з’явилися
впродовж кількох місяців для потреб сьогоднішньої війни. Але тут
слід зауважити, що таке стало можливим лише завдяки наявності кваліфікованих дослідників і наукових
напрацювань, які велися не один
десяток років. Видається дивним,
що цього не розуміють керівники,
багато з яких мають науковий ступінь доктора чи кандидата наук.
Тож на 98-му році від дня заснування Національної академії
наук України дедалі частіше лунає
думка про можливість поправити
фінансовий стан бюджету держави за рахунок зменшення видатків
саме на науку.
— Як Ви оцінюєте ідею перевести
науку в університети, як це зроблено
на Заході?
— Щоб перевести науку в університети „як на Заході“, треба
спочатку створити університети
„як на Заході“, не кажучи вже про
те, що саме в цих країнах дуже багато науки — поза університетами.
Сучасні українські університети
мають надто багато системних
проблем, зважаючи на які навіть
істотне збільшення фінансування
науки в них не забезпечить її розвиток. Однією з них є перевантаження викладачів: при цьому часто
теперішні 600 годин навантаження
передбачають більше „горлових“
годин, ніж старі 900. Додамо до
цього практичну відсутність умов
для роботи — тобто власних кабінетів, лабораторій та обладнання.
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Але все ж головною проблемою
науки в українських університетах
є нерозуміння світового досвіду та
принципів оцінки наукової роботи,
а також — академічної культури наукової діяльності як самих університетів, так і Міністерства освіти і
науки. Внаслідок наука в університетах перетворюється на слідування формальним вимогам, рейтингам
та бездумне застосування наукометричних показників, що, радше, є
імітацією науки, а не наукою.
„Зараз, отримавши доступ до
європейських фондів (йдеться про
програму „Горизонт-2020“), я прошу, щоб Ви зібрали всі наукові установи, академії, ще раз усім пояснили
— ось механізм, як залучати гроші,
ось механізм, як мати доступ до провідної європейської науки. І дати їм
чіткі директиви, що треба робити
для того, щоб кошти європейських
фондів освоювалися, і для того, щоб
Україна мала зиск з освоєння цих коштів“, — звернувся Прем’єр-міністр
А. Яценюк до міністра освіти і науки С. Квіта. Думка цілком слушна,
але тут слід подумати ось над чим.
По-перше, програми Європейських
фондів готові фінансувати лише ті
дослідження, які вже показують результати, а не „роздуми на тему“.
По-друге, чи не найвагомішим критерієм фінансування таких фондів
є наявність підготовлених фахівців
із відповідними знаннями і науковими здобутками. По-третє, будьякий грант на здійснення наукових
досліджень від міжнародної структури вимагає фінансової співучасті з
українського боку. Тобто, цей механізм не може розглядатися відірвано
від державного фінансування науки,
а може бути лише додатковим джерелом ресурсів.
У контексті цього ж слід розглядати і таку проблему: одне питання
— це фінансування установ фізико-математичного та хіміко-біологічного профілів, цілком інше
— гуманітарного. Як показує світовий досвід, саме гуманітарні дослідження переважно фінансуються
з бюджету, адже дуже часто їхній
ефект має значно більше значення
для культурного розвитку держави,
збереження її ідентичності, формування ціннісних орієнтирів нації. А
такий ефект не так легко виміряти
у фінансовому еквіваленті. Однак
сьогодні в Україні склався стереотип
про „непрестижність“, „другорядність“ гуманітарної сфери, що, знач-

ною мірою обумовлено відсутністю
в державі стратегічного бачення її
розвитку.
Водночас, не можна не сказати, що Національна академія наук
України потребує системного реформування і модернізації. Однак
критерієм ефективності таких реформ має стати можливість збереження і примноження наукового
потенціалу Академії, а не ефект від
економії державних коштів. Але будемо сподіватись, що свій столітній
ювілей Національна академія наук
України відзначатиме в умовах позитивних змін. Інакше — матимемо
ситуацію, коли наші розробки знову лежатимуть в основі світових
брендів.
— А чи не здається Вам, що для
владних можновладців ласим кусочком для знищення науки є майно Національної академії наук?
— Справді, НАН України володіє значним майновим комплексом.
Це будівлі, землі і т.ін. Я десь читав, що Академія наук — друга після
Міноборони установа за кількістю
майна. Звинувачення високих державних очільників, парламентарів
у тому, що Академія використовує
своє майно неефективно, а держава створила для цього сприятливі
умови, я відкидаю як безглузді. Для
підтвердження подам один красномовний приклад. На балансі Інституту знаходиться земельна ділянка
площею 3,26 га, з яких 2 га є вільні
від забудови і можуть бути передані
інвестору в довгострокову оренду
для будівництва житла. До нас ще
три роки тому звернувся потужний
інвестор з пропозицією віддати
йому в оренду 0,8 га землі, на якій
він збудує житловий будинок. На-

У ФОКУСІ

11

томість він виділяє Інституту безкоштовно приблизно 25 квартир,
які можна було б надати молодим
науковцям установ Західного наукового центру. Вигідно? Вигідно!
Бюро Президії НАН України
підтримало таку ідею. Але... Згідно
з постановою Кабінету Міністрів
України, яку підписав ще Азаров, і
яка діє чомусь дотепер, я, як керівник установи-балансоутримувача, маю право підписати договір з
інвестором лише після того, коли
отримаю позитивні висновки на всі
документи від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України,
Фонду державного майна України.
І тільки після отримання позитивних відповідей від тих відомств,
Кабінет Міністрів України своїм
розпорядженням може надати мені
дозвіл на укладання договору з інвестором. Цей процес триває вже
понад два роки, кінця-краю цьому
не видно.
— А може у такій процедурній
схемі закладена корупційна складова?
— Без коментарів. Головне, що
її дотепер чомусь ніхто не хоче змінювати.
— Але є ще така складова майнового комплексу Академії, як будівлі.
Ось Ваш Інститут має на балансі
величезну будівлю. Як її утримувати
й ремонтувати?
— Від цього, власне, й болить
мене голова. Адже будинок експлуатується вже понад 20 років.
Треба оновити його фасад, зробити капітальний ремонт даху,
який протікає, відремонтувати
Закінчення на 12 с. m
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актуальне інтерв’ю

наш календар

Професор Василь Кравців:
„Українська наука —
на межі виживання…“
m Закінчення. Початок на 10 с.

внутрішні водопровідні і каналізаційні мережі. На це потрібні значні
кошти, яких ніхто не дає: ні держава, ні область.
— То як у таких умовах установи
мають жити?
— Не як жити, а як вижити. Парадокс у тому, що формально держава нібито підтримує науку, обіцяє їй 1,7% ВВП, а в Державному
бюджеті виділяє для неї копійки,
при яких, за світовим досвідом,
наука просто деградує. І при цьому державні діячі хочуть від науки
швидкої віддачі. На такому фоні
і при такій зарплаті як можна вимагати від наукового працівника підготувати за результатами
досліджень стільки-то наукових,
доповідних записок, опублікувати стільки-то статей у фахових та
міжнародних виданнях. До речі,
щоб опублікувати статтю у таких
виданнях, треба платити.
— Може, залучати позабюджетні кошти? Скажімо, якщо йдеться
про дослідження на госпдоговірній
основі, міжнародні гранти...
— Ми розробили Стратегію
розвитку Львівщини до 2020 року,
яку після багаторазових слухань
зараз подано на розгляд Львівській
обласній раді. Розробили нову модель формування територіальних
громад області, яку взято за основу
для практичної реалізації. Але…
Як тільки ми подаємо конкретні
пропозиції щодо тематики прикладних наукових досліджень актуальних проблем розвитку областей, на графі „обсяг фінансування“
вся підтримка й закінчується. Аргумент — в обласних бюджетах
немає на це коштів.
А тепер про гранти. Отримувачами міжнародних грантів з української сторони можуть бути неурядові та громадські організації.
Інститут — державна установа.
Це — перше. Друге — міжнародний грант, зокрема в рамках Європейського Союзу, може отримати

установа, яка представляє країну,
члена цього співтовариства. Тут
ми можемо виступити як співвиконавці й активно працюємо з установами Польщі і Румунії. І третє
— мабуть, головне. Вимога всіх
міжнародних грантів — гарантії
установи-співвиконавця у дольовій фінансовій участі в реалізації
проекту. А це — 10 – 20 %, що може
становити десятки, а то і сотні тисяч гривень. Де ж їх узяти?
— Чому в нас таке ставлення до
науки?
— У керівництва держави і
політиків, на жаль, відсутнє перспективне мислення і стратегічне
бачення ролі науки у дальшому
розвитку України. Парламент після великих дискусій ухвалює компромісний варіант Закону України
„Про наукову і науково-технічну
діяльність“. За поданням Кабінету
Міністрів Верховна Рада ухвалює
Закон України „Про державний
бюджет України на 2016 рік“, яким
ставить науку на коліна. Президент зустрічається з провідними
українськими вченими і заявляє,
що для науки створені належні
умови, і він сподівається, що незабаром у стінах вітчизняної науки
з’являться Нобелівські лауреати.
Ось вам і промовиста політика,
яку інакше, як знущанням над наукою, не назвеш. Для Уряду вона
другорядна, бо треба втримувати
економіку країни на плаву, та ще
й війна. Для народного депутата
наука — не престижний напрям
його роботи. На жаль, такі реалії.
Але я оптиміст. Сподіваюсь, що так
довго тривати не буде. Наша наука
переживала в своїй історії ще й не
таке. Переживе і вистоїть зараз.
Вірю і в майбутнє Національної
академії наук.
Спілкувався Богдан ЗАЛІЗНЯК,
керівник прес-центру наукової
журналістики
Західного наукового центру НАН
України і МОН України,
член НСПУ і НСЖУ

21 лютого — Міжнародний день рідної мови.

Пам’ятні дати
18.02.1745 — народився Алессандро
Вольта, італійський фізик і фізіолог,
винахідник першого хімічного джерела постійного струму.
18.02.1852 — народився Віктор Матюк,
український композитор, теоретик
музики.
18.02.1956 — народилася Софія Русова, талановитий педагог-просвiтитель, видатна постать українського
національного руху.
19.02.1907 — помер Михайло Чалий, український письменник i
педагог, перший біограф Тараса
Шевченка.
19.02.1992 — Верховна Рада України
затвердила тризуб Малим гербом
України.
20.02.1054 — помер Ярослав Мудрий,
великий князь Київської Русі, видатний політичний діяч, просвітитель.
20.02.1651 — загинув у бою брацлавський полковник Данило Нечай, герой національно-визвольної війни
1648 — 1654 років.
20.02.1844 — народився Людвіґ Больцман, австрійський фізик, один із засновників статистичної фізики і фізичної кінетики.
20.02.1888 — народився Василь Барвінський, український композитор.
20.02.1889 — народився Левко Ревуцький, український композитор
i педагог.
20.02.1905 — народився Улас Самчук,
видатний український письменник.
21.02.1942 — у Києві німецькі окупанти розстріляли Олену Телiгу, українську письменницю.
21.02.2007 — помер Юрій Рудавський,
ректор Львівської політехніки (1991 —
2007).
22.02.1732 — народився Джордж Вашинґтон, американський державний діяч, перший президент США,
22.02.1857 — народився Генріх-Рудольф Герц, німецький фізик, один
із засновників електродинаміки.
Експериментально довів існування
електромагнітних хвиль.
24.02.1865 — народився Іван Липа,
український письменник i громадський діяч.
24.02.1917 — народилася Тетяна
Яблонська, українська художниця.
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поїздка на схід

„Хто був на передовій, той ніколи не
буде пасивний“

Н

езвичайну мандрівку, особливі Різдвяні свята організувала молодіжна християнська спільнота Центру студентського капеланства
(ЦСК) на чолі зі священиком Юрієм Остапюком. Ще наприкінці минулого року на сторінках нашої газети ми розповідали про плани молоді
поїхати з колядою до українських військових на схід України — вони
втілили задумане.

Як розповіли мої співрозмовники отець Юрій та четвертокурсниця
Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму Богданна
Карпа вдалося поїхати майже всюди,
де планували. Відвідали поранених у
шпиталі Красноармійська, побували
в Димитрові в греко-католицькому храмі святих апостолів
Петра і Павла отця Івана Василенка (виступали для парафіян), а також як зазначив отець
Юрій, в полях у так званих
бліндажах провідали бійців 95
ремонтної бригади. В Костянтинівці виступали на парафії
священика Віталія Кестера в
церкві Пресвятої Богородиці.
Також, за сприяння очільника
управління освіти Костянтинівської міськради, провели
найбільше дійство для дітей та
батьків місцевої школи № 6.
А на Святу вечерю, 6 січня, з
вертепом поїхали до прикордонників цього міста. У 122-му батальйоні
з місцевим священиком відслужили Літургію, колядували на плацу,
благословляли бійців. Були також
у Краматорську в церкві Святого
Іллі, провідали волонтерів із організації „Краматорські бджілки“, які
поділилися досвідом роботи і щиро
почастували, львів’яни натомість
розповіли, як зі свого боку підтримують українських воїнів. Завершилася
поїздка в Слов’янськ, де за сприяння
активістів МГО „Вільна хата“ змогли
провідати військових Нацгвардії.
— Військові не знали, чого ми
приїхали, але коли ми виступили
з вертепом, почали спілкуватися з
ними, то нашій молоді вдалося те,
чого не завжди можуть добитися волонтери, які періодично туди приїжджають, — розговорити їх. Зрозуміло, що хтось із воїнів уже бачив
вертеп, можливо, й самі були учасниками, але було багато тих, для кого ця
різдвяна традиція стала відкриттям,

дехто плакав. Від того, як вони нас
приймали, зрозуміли, що ми недарма приїхали, — розповів отець Юрій.
— У нас навіть в одному місці
відбулися батли (змагання) на бліндажах, хлопці теж гарно колядували,
віншували. Хоч на початку справді

було досить непросто спілкуватися,
не знали, з чого почати розмову, але
поступово солдати самі стали щось
розповідати. Вразило, що вони не
нарікали, не казали, що їм зле, жартували. Ми їхали туди з одними
думками, а повернулися з іншими,
внутрішньо в собі багато змінили.
Розуміємо, що коли закінчиться війна і вони повернуться додому, то
країна мусить змінитися заради них.
Враження дуже сильні. Коли приїжджаєш до них, дивишся в їхні очі, де
є біль, сум, але відчуваєш, які вони
могутні і яка в них сила духу, — поділилася враженнями студентка.
Поїздку допомагав організовувати отець Максим Рябух, який,
окрім підтримки воїнів, займається дітьми з території АТО, дехто з
учасників християнської спільноти
ЦСК також вже їздив до дітей. Цей
проект розвиватимуть і надалі, тож
долучатися зможуть усі охочі. Зразу
після Великодня молодь поїде на схід
із гаївками. Також у цьому семестрі

ЦСК планує розпочати акцію з плетіння маскувальних сіток, які досі
необхідні нашим воїнам. Зараз, як
зауважив священик, потрібне приміщення, куди в будь-який момент
могли б приходити студенти, щоб
плести сітки.
— Нещодавно прочитав думку
одного нашого капелана: хто був на
передовій, той ніколи не буде пасивний. Я би ще додав: хто справді вболіває за Україну, волонтерствує, молиться, говорить про це, веде блоги,
тобто в будь-який спосіб працює, —
той не зможе бути байдужим.
Після цієї поїздки я зрозумів,
що патріотом можна бути в
будь-якому місці, бо й тили
треба прикривати. Адже тут
є мобілізовані хлопці, які перебувають на полігоні, задля
них капелани ведуть щоденну працю, проводять зустрічі, хрестять у дорослому віці.
Коли священик приходить в
гарнізон, на полігон, то люди
стають інші. Ще треба розуміти — це війна, коли хлопці
повертатимуться, матимемо
інші проблеми, тому треба
готуватися їх прийняти. Передовсім це завдання сім’ї, але й суспільство має розуміти, що їх треба
підтримати і, як не парадоксально,
допомогти соціалізуватися, бо звідти
повертатимуться зовсім інші люди.
Нам треба бути з ними, давати їм
можливість відверто виговоритися
і навчитися дякувати, бо насправді
там вони воюють не за політиків,
багатіїв, а за свій народ, зокрема і
за кожного з нас, — наголосив священик. — Студенти, які їздили на
схід, повернулися більш зрілі, глибокодумні, вони побачили, що не
треба боятися говорити правду, і це
під силу кожному, навчилися більше
цінувати тих, хто поруч і сформувалися, як команда. Раджу всім студентам, викладачам не лінуватися, а їхати на схід, волонтерити, працювати
постійно і всюди, в будь-який спосіб.
Якби кожна людина усвідомлювала,
що це трагедія всіх, то ми вже давно
перемогли б і змінилися внутрішньо.
Наталія ПАВЛИШИН
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особистість

„Я хочу розбудовувати Україну“

Д

опомагати українським військовим, підтримувати своїх земляків-переселенців, виховувати в патріотичному дусі молоде покоління та здобувати
освіту в Політехніці — така основна діяльність четвертокурсника ІКНІ, вихідця із Дебальцева Олександра Антонова.

Навчатися саме у Львові — така була мрія хлопця
ще в старших класах. Хоча,
як розповів, ці слова „ставили на вуха“ всіх, хто про
це чув у його рідному місті
ще до Революції Гідності
та воєнних дій. Але врешті після вступу до Львівської політехніки, року
навчання друзі та знайомі
жартома почали називати
його „бандерівцем“. Олександр розповів, що серед
ровесників завжди різнився своїми проукраїнськими
поглядами, а після Майдану
та початку війни ці питання
для нього та найрідніших
— батьків і сестер — стали
принципові. Зараз всі вони
проживають у Львові.
— Львів нам дуже подобається. В Дебальцево ми
залишили два будинки, а тут
орендуємо житло, батьки
працюють, сестра здобуває
художню освіту, а наймолодша — першокласниця.
Ми себе комфортно почуваємо. У перші тижні мого
навчання в Політехніці я
одразу ж вирішив пізнати
місто. Перше, що вразило:
коли за картою шукав, як

потрапити на Високий замок, до мене підійшла дівчина і запропонувала допомогти. Також, шукаючи,
як пройти до гуртожитку
№ 11, запитав про це в жінки, яка продавала в кіоску,
то вона мене провела до
самих дверей. Це було дуже
приємно, зрозумів, що тут
люди з іншим менталітетом, — розповів Олександр.
Із початку навчання
Сашко зарекомендував себе
як активний студент, готовий завжди допомагати. Так,
зрештою потрапив у профбюро свого інституту. Зараз
через активну зайнятість у
волонтерській роботі має
менше змоги для діяльності
в профбюро, але, зрештою,
вважає, що це добра можливість молодшим політехнікам проявляти свої здібності.
Дорога до волонтерства
теж була досить в’юнка:
спершу брав активну участь
у подіях на Майдані, коли ж
почалися воєнні дії на його
рідному сході, батьки з молодшими сестрами переїхали до Львова, Сашкова
мама стала волонтеркою у
ВО „Народна самооборона

Львівщини“, згодом до роботи доєднався й сам. У „Самообороні“ познайомився з
ветераном російсько-грузинської війни з Тбілісі
Нодаром Каралашвілі.
Коли „Самооборона“ пішла
в політику, створили власну організацію — „Легіон
патріотів Галичини“, яка
працює в трьох напрямах:
військово-патріотичне виховання дітей, допомога
українським військовим в
АТО і переселенцям.
— Зараз я співкоординатор ГО „Легіон патріотів
„Галичина“ (facebook.com/
legion.of.patriots.lviv), основною метою якої є патріотичне виховання молоді,
формування особистості із
сильним, загартованим духом, відродження забутих
культурно-історичних традицій, життєво важливих
для українського народу.
Маємо широкий спектр навчальних курсів із вивчення
історії, психології, логіки,
права, природознавства,
військової справи, а також
одноденні екскурсії по музеях та історичних місцях,
дводенні тематичні походи
та проходження військових курсів. Зараз маємо 60
вихованців, віком від 14
до 18 років. Щовихідних
у приміщенні Львівської
школи № 35 викладачі-волонтери проводять для них
безкоштовні заняття. Після теоретичної підготовки
організовуємо своєрідні
вишколи в Карпатах, — зазначив хлопець.
Також активну роботу
ведуть і з дітьми переселенців. Для них періодично
влаштовують походи в кінотеатри, інколи дають харчові набори. Легіон патріотів
„Галичина“ спільно з орга-

нізаціями „Сотня самооборони „Білі Горвати“ і церкви ― „Добрий самарянин“
із 7 по 20 січня приймали у
Львові дітей з Новоайдару,
організовували для них багато цікавих екскурсій.
— Ще одна активна
ланка нашої діяльності
— допомога українським
військовим на передовій.
Спершу відправляли посилки, а нещодавно здружилися зі сотнею самооборони
„Білі Горвати“ і спільно
їздимо на схід, провідуємо
поранених у Львівському
військовому госпіталі, допомагаємо їм продуктами,
одягом, медикаментами,
— розповідає хлопець. —
У саме Дебальцеве ми цього
разу не їздили, але судячи з
того, що чув і бачив в інших населених пунктах, ―
в людей поступово настає
прозріння і впевненість,
що перемога за нами, бо це
наша земля.
Допомагають активісти
також і прифронтовим містам. У львівських школах
проводили акції зі збору
канцтоварів та українських
книжок. Зібрані речі завезли в школи та садочки в
прифронтовій зоні, зокрема побували в місті Курахове. Як наголосив Сашко, там
їх радо зустріли, всі діти
розмовляли українською
мовою, в кабінеті директора висить Державний герб
України і навіть переселенці, яких там багато, проукраїнськи налаштовані.
— Я не можу всидіти на
місці. Ці поїздки мені дають
внутрішній спокій, адже це
моя батьківщина. Колись
із сім’єю мріяли виїхати у
США. Та після Майдану абсолютно змінилися настрої:
не хочемо нікуди їхати, а
залишатися в Україні, щоб
розбудовувати її, — додав
на завершення студент-волонтер.
Наталія ПАВЛИШИН
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„Tête-à-tête“ —
пристрасна розмова
через колір
У

Львівський гурт Burdon Folk
Band став володарем німецької музичної нагороди Eiserner
Eversteiner у жанрі folk та world
music. Burdon Folk Band змагався з
вісьмома гуртами і вперше за всю
історію конкурсу набрав 6,8 балів
зі 7-ми можливих. Організатори
відзначили, що „коли гурт співає,
не покидає відчуття, що співає хор,
а коли починає грати — неначе
долучається цілий оркестр“. Фестиваль FolkHerbst, на якому відбулося нагородження, — це щорічна
подія, яка проходить у місті Плауен
і збирає найкращі фольк-гурти з
різних європейських країн.

продовж місяця у виставкових залах Львівської національної
галереї мистецтв ім. Б. Возницького триватиме експозиція творів
молодого львівського художника Михайла Сидоренка. Урбаністика, пейзаж, оголена натура на природі і біля дзеркала ― більше сотні
живописних полотен, створених за останні три роки (на деяких ще й
не висохли фарби), представлені для огляду.

Особливістю виставки є те, що
Михайло Сидоренко в ЛНГМ виставляє свої роботи вперше. Хоч загалом у львівському виставковому
середовищі художник не почувається новачком ― 2014 року його твори приймали зали Національного музею у Львові
ім. А. Шептицького, він
брав участь і у осінніх
салонах. Картини митця
зберігаються в приватних колекціях України,
Франції, Люксембургу,
США, Великобританії,
Австралії та Росії. Емоційність, притаманна авторові, виривається з-під
пензля буянням кольорів, він міняє місця праці в пленерах, поєднує
локальні мотиви й відкритий простір. „Tête-àtête“ ― запрошення Михайла Сидоренка до діалогу, тихого,
але пристрасного.
Мистецтвознавець Роман Яців
мав змогу пізнати автора ближче,
тому переконливо стверджує, що у
стилі життя Михайла Сидоренка схо-

вана й концепція його малярства. У
побуті художник прискіпливий до
деталей, схильний до камерності,
разом із дружиною живе романтикою ХХ століття, захопливістю мандрів. Творчість Михайла Сидоренка
містить зачатки модернізму й постмодернізму, але нема цитувань, натомість простежується сильна чуттєва лінія ― сприйняття відбувається з
погляду серця. Відчуття середовища
в нього спонтанне, та через систему
знаків твір набуває цілісності. Поставивши конкретну мету, автор підпорядковує їй засоби малярства. Роман Яців провів паралелі між такими
художниками, як Василь Хмелюк та
Михайло Андрієнко, які, навіть працюючи за кордоном, зберегли свою
національну ідентичність ― крізь
колір і лінії чужих країв прозирає
українська душа й ностальгія за
рідним. Відчутні перегуки, вважає
мистецтвознавець, і з
класичними живописцями ― Васильківським,
Трушем, Бурачком.
Митець творить у
різних жанрах, зокрема
займається і графікою,
та на виставці репрезентує лише живопис.
Багато намальованого
― результат подорожей
Європою, в яких чільне
місце належить Парижеві ― його Михайло Сидоренко відвідує кілька
разів на рік, контактує з
місцевими художниками, спостерігає за їхнім
творчим процесом у майстернях.
Навесні заплановано пленер до Італії, згодом ― до Америки. Відкриваючи у такий спосіб світ для себе, митець бачить нові художні горизонти.
Наталя ЯЦЕНКО

Народна хорова капела студентів Львівської політехніки Gaudeamus взяла участь у
святі „Прощання з колядою“,
яке пройшло у храмі Христового
Воскресіння у Львові. Вперше
разом із студентами заспівали
колишні учасники хору, які 25 років
тому закінчили університет. Ідея
заспівати у такому складі виникла
після торішнього звітного концерту капели.
У ЛНГМ ім. Б. Возницького відновлено лекторій — щодва тижні
можна послухати лекції про фонди галереї, приватні колекції, а
також історію мистецтва. Лекторій, відкритий з ініціативи Б. Возницького, вже діяв при галереї,
та в 90-х його довелося закрити,
оскільки в приміщення перенесли
книги з церкви св. Онуфрія. Найближча лекція — 26 лютого.
12 лютого члени комітету Національної премії України
ім. Т. Шевченка визначили цьогорічних лауреатів. На здобуття
премії було подано 60 заявок, а
переможцями стали: у номінації
„Публіцистика та журналістика“
— Левко Лук’яненко („Шлях до
відродження“ (2014)), „Музичне
мистецтво“ — Раду Поклітару
(балетмейстер), „Концертно-виконавське мистецтво“ — Анжеліна
Швачка (провідні партії в оперних
виставах), „Образотворче мистецтво“ — Михайло Гуйда (цикл живописних робіт „В єдиному просторі“), „Кінематограф“ — Олег Сенцов
(фільми „Гамер“ (2011) та „Носоріг“
(незакінчений). У списках лауреатів нема жодного письменника та
літературознавця.
За матеріалами інформагенцій
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КУЛЬТУРА

з бабусиної скрині

Популяризую давню вишиванку

Л

ьвів’янка Уляна Явна збирає давній український одяг. Однак
колекціонеркою себе не вважає. Радше власницею збірки. Сьогодні
Уляна розповідає про своє захоплення, яке стало для неї бізнесом.
значно кращі шедеври від борщівської.

Повернулася до свого

Любов до давнього
Змалку я любила все старовинне.
Для мене стрих бабці у селі Чортківського району на Тернопільщині
— справжній скарб. Там я втілювала свою мрію відтоді, коли вже сама
могла вибратися по стрімкій драбині нагору. Цей стрих був моїм постійним осідком. Там лежало багато
прекрасних старих речей, тому що
бабця все зберігала. На цьому стриху можна було знайти цілу епоху —
старі фотографії, повоєнні підручники, одяг прабабці, ціпки прадіда,
побутові речі, фотоапарати дідуся,
заморські приправи, які чомусь не
хотіли використовувати, але й не
викидали. Це було райське місце.
Відтоді люблю все старе. Це сімейне,
тому що і мама, і тато також полюбляють такі речі.
Коли вчилася на другому курсі,
на фестивалі в Шешорах купила
собі першу давню сорочку зі села
Кути на Гуцульщині. Через рік мені
трапилася запаска й обгортка з тих
таки Кут. Наостанок до комплекту
придбала на Вернісажі буковинський кептарик.
Звичайно, моєю великою мрією,
зрештою, як і багатьох дівчат, була
борщівська сорочка. Пам’ятаю, як
дивилася на фотографії з її зображеннями. У мене був синдром Стендаля: здавалося, що коли побачу таку
сорочку, то впаду, зімлію. Потім мій
пізнавальний світогляд вишиванок
почав розширюватися. Вже коли пізнаєш інші речі, то розумієш, що є

Я дуже імпульсивна. Якщо чогось хочу, то відразу ж беруся до
роботи. Свого часу я працювала у
відділі туризму компанії „Фест“ і
зрозуміла, що мені хочеться рухатися кудись далі. Якось мамина подруга, яка мешкає в Америці, є там у
Союзі українок, попросила купити їй
кілька старих сорочок. Мене це захопило. Потім ще хтось попросив про
подібну послугу. І виникла думка: а
чому б не купувати такі речі — для
себе і на продаж?
Так я по-справжньому занурилася у світ старовини. До слова, після
школи хотіла вступати на археологію. Батьки, хоча дуже поважають
будь-який мій вибір, сказали, що
може краще обрати щось більш
престижніше, цікавіше. Так я закінчила країнознавство на факультеті
міжнародних відносин, стала спеціалістом із питань міжнародного
туризму. Але все одно повернулася
до історії, адже кожна сорочка — це
певна епоха.
Будь-яке колекціонування не є
дешеве. Тому виникла думка купувати старовинний український одяг,
реставровувати його, продавати, а
дещо залишати собі. Робити це нелегко, тому що все хочеться залишити собі. У моїй колекції десь понад 60
сорочок. До кожної з них намагаюся
добрати обгортку, крайку, коралі —
щоб був стрій.

Із найвіддаленіших місць
Здебільшого купуємо вишиванки
по селах, переважно Західної України. Багато речей є з Тернопільщини,
з її південних районів, а також із Полісся, Покуття, Буковини, Гуцульщини. Більшість із них мають яскраві
ознаки, притаманні певній місцині.
Що давніша вишиванка, то традиційніші ознаки певного регіону. Є
виняткові села в одному регіоні,

наприклад, на Покутті, де чітко окреслені червоні, вишневі, коричневі
сорочки, на Городенківщині чи Снятинщині — білим по білому, але там
є село Угорники, де трішки затканий
рукав; специфічним кроєм вирізняються Серафинці — яскраво на тлі
інших, тому що там були татарські
поселення і жителі цього села, як
кажуть, є нащадками татар.
На жаль, мало вишиванок збереглося зі Львівщини. І літератури
на цю тему також обмаль. Окремі
замальовки можна знайти в альбомі
Олени Кульчицької 1957 року видання. Як не дивно, на Львівщині збереглося більше прикрас, але мало
одягу. Можливо, це тому, що наша
область близька до кордону, розташована на перехресті торгових шляхів, отож, тут був доступ до крамного полотна, тому речі ручної роботи
швидше відійшли, ніж на територіях
більш замкнених, архаїчних. А ще на
Львівщині вишивали на тоншому
полотні, яке швидше зношувалося.

Це те, що надихає
Сорочка проходить тривалий і
часом нелегкий шлях від запорошеної скрині до того, щоб її вдягнути і
носити. Часто отримуємо її в досить
плачевному стані — вишиті вовною
сильно линяють; бувають над’їдені
міллю; часто вони є у плямах, які
нелегко вивести. А чого можна очікувати, якщо сорочці 80 – 100 років?
Здебільшого вишиванки мають вузькі шиї і манжети, адже колись люди
були меншого зросту, дрібніші, тому
що більше працювали фізично. Отож,
якщо купуєш сорочку для носіння, а
не просто в збірку, треба наново вирізати шию, її реконструювати. Іноді над одним виробом працює кілька
людей. Та й у Львові, як виявилося,
важко знайти реставратора одягу.
Вишиванка нині модна у певних
колах людей. Втішно, що нею цікавиться молодь. До нашої сімейної
крамниці „Давній український одяг“
люди йдуть не лише купити сорочку, кептар чи обгортку. Я заохочую
зацікавлених фотографувати взірці
і самим вишивати. Сюди приходять
і як до музею. Багато хто каже, що це
надихає.
Записала Ірина МАРТИН
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ПЕРЕРВА

Сканворд

Склала Христина ВЕСЕЛА

Держава
у Центр.
Америці

Прези- Вулкан на Найдовдент
острові ша ріка
України Мінданао Італії
Імовірність, можливість
досягнути
успіху

Заглиблення,
по якому
тече річка

Казальниця у християнських
храмах

Окрема
кімната в
готелі

Центр.
частина
християнського
храму

Право
керувати
державою

Українська Повстанська
Армія

Форма
рельєфу,
балка

Майстер
з мурування

Ніж для
Група
морсь- зрубування
цукроких
вої тросостровів
тини

Градоначальник
Константинополя

Гора
Зевса на
Криті
Основний
ударний
вертоліт
США

Запірна
арматура,
клапан
Вечір з
танцями

J J J
У ресторані відвідувач
скаржиться офіціанту, що
у крабовому салаті немає
крабів. Той, трохи подумавши,
відповідає:
— А хіба у грецькому салаті
є греки?

Антитерористична
операція

Штраф- Розмінна
ний удар монета
у хокеї
Данії

J J J

Одиниця
площі
землі

Елемент у
парному
фігурному катанні на
ковзанах

Зачіска,
популяр- Презина у
дент США
панків

Блондинка подрузі:
— Я зробила собі другу дірку у
вусі!
— Ну і як, тепер краще чуєш?

Богиня
перемоги
у греків
Науковець, що
вивчає
рослини
Метод наукового
дослідження

Настінний
світильник

Одна
із мов
Афганістану
Ріка в
Німеччині

Учитель із
законом Корабель Грошова
збереЯсона одиниця
ження
Японії
енергії
Держава
на Аравійському півострові

Нота

Озеро у
Фінляндії
Насип
пустої
породи
біля
шахти

Той, хто
вступає в Окрема
універ- книжка
збірки
ситет

Великий
хижий
птах, морський
орел

Літера
грецької
абетки

Велике
приміщення
для засідань

Село в
Середній
Азії
Адм.-теЛіки з
риторібджолиальна
одиниця
ного
Туречмолочка
чини

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 39-40
Горизонтально: 2. Рік. 4. Дідух. 7. Лід. 8. Юта. 9. Клеопатра. 11. Кома. 12. Абат. 14. Пас. 16. Страва.
18. Амфора. 20. Лір. 23. Індуїзм. 24. Антракт. 25. Аут. 29. Селена. 31. Орлеан. 33. Надир. 34. Осад. 35. Коса.
36. Пасат. 38. Фея. 40. Моа. 41. Ост. 42. Ява. 44. Карабінер. 47. Барка. 49. Ожина. 50. Нот. 51. Ері. 53. Бір.
56. Штанга. 58. Магістр. 60. „Ернані“. 62. Урна. 63. Гана. 64. Силос. 65. „Таманго“. 66. Китай. 67. Спорт.
Вертикально: 1.Овід. 2. Різдво. 3. Купюра. 5. Слалом. 6. Загреб. 10. Папа. 11. Кіт. 13. Тур. 14. Пальма.
15. Сармат. 17. Ромул. 19. Опера. 21. Анорексія. 22. Експансія. 26. Уряд. 27. Канопа. 28. Корито.
30. Ендемік. 32. Локатор. 37. Самбір. 39. Ембріон. 43. Ватикан. 45. Автомат. 46. Ембарго. 48. Ангар.
49. Орден. 51. Ерг. 52. Ікс. 54. Стрий. 55. Ункас. 57. Гус. 59. Імаго. 61. Рак.

Оселедцева
акула

Смугастий різновид агату
Відповіді на сканворд, опублікований у числі 1-2

Відповіді на сканворд,
опублікований у числі 1-2

Одночасне звучання 2-х звуків однакової
висоти
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

НОВИНКИ
І. С. Афтаназів, П. П. Волошкевич, О. О. Бойко
Практикум з інженерної графіки до курсу
„Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка“. Частина ІІ
Навчально-методичний посібник.
Подано основні положення інженерної графіки з елементами механічного креслення.
Наведено приклади розв’язання окремих
задач та виконання графічних робіт. Практикум призначений для підготовки майбутніх фахівців усіх без винятку напрямів
підготовки технічного спрямування.
О. Є. Кузьмін, О. В. Пирог,
Л. І. Чернобай, С. Б. Романишин, Н. О. Вацик
Соціальна відповідальність
Навчальний посібник.
Основні положення соціальної відповідальності
крізь призму концепції сталого розвитку: аспекти соціальної
відповідальності людини, держави та суспільства, механізми організаційно-економічного забезпечення управління корпоративною соціальною відповідальністю.
Досліджено процеси формування відносин
роботодавців із працівниками та бізнесу
із зовнішніми організаціями на засадах
соціальної відповідальності. Для магістрів
спеціальностей „Міжнародна економіка“,
„Економіка підприємства“, „Маркетинг“,
„Фінанси та кредит“.
О. Мацієвська
Водовідвідні очисні
споруди
Навчальний посібник.
Розглянуто питання
складу та властивостей
стічних вод, які транспортуються від населених пунктів на водовідвідні очисні споруди,
охорони поверхневих вод від забруднення
зворотними водами. Подано характеристику
методів очищення стічних вод та обробки їх
осаду, розглянуто методи та споруди механічного і біологічного очищення стічних вод,
їх глибокого очищення та знезараження.
Посібник для студентів, які навчаються за
спеціальністю „Водогосподарське та природоохоронне будівництво“.
Більше інформації на сайті
http://vlp.com.ua/
У книгарнях діє дисконтна програма
„Книжкова скарбничка“

ч. 4 [2924]
18 — 24 лютого 2016

Вивчай іноземні
мови!
У Лінгвістично-освітньому центрі Політехніки триває
набір на курси вивчення іноземних мов. Можна оформити
договір про навчання до 26 лютого 2016 р.
Для визначення рівня
знань мови можна пройти
онлайн-тестування на сайті
http://www.loc.lviv.ua.
Вартість навчання на курсах:
- англійська, німецька, французька (60 академічних годин):
для студентів, аспірантів Політехніки — 1250 грн., для інших — 1480 грн;
- польська мова — 1880 грн.
(100 академічних годин).
Лінгвістично-освітній центр
Львівської політехніки

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Жук Марії Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Колопельника Дениса Романовича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Ковалик Надії Володимирівни;
студентський квиток № 10336787, виданий
Національним
університетом
„Львівська
політехніка“ на ім’я Скубайла Миколи
Степановича;
залікову книжку № 1305645, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Кузьменка Віктора-Івана Вікторовича;
студентський квиток № 11037585, виданий
Національним
університетом
„Львівська
політехніка“ на ім’я Радивонік Юлії Ігорівни;
студентський квиток ВК № 09603314, виданий
Національним
університетом
„Львівська
політехніка“ на ім’я Лобашова Івана Ігоровича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Олексія Івана Анатолійовича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Федака Тараса Федоровича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Ярчак Роксоляни Іванівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Калашник Ярослави Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Івженко Анни Сергіївни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Дзюби Мар’яни Андріївни.

Колектив служби
фінансів, обліку,
економіки та розвитку Національного
університету
„Львівська політехніка“ глибоко
сумує з приводу смерті техніка
відділу кошторисної документації
Андріани Нестерівни
Сочинської
(29.09.1942 — 08.02.2016)
та висловлює щирі співчуття
рідним і близьким.

Колектив кафедри менеджменту
персоналу та адміністрування
Інституту економіки та менеджменту
Національного університету „Львівська
політехніка“
висловлює
щирі співчуття своєму колезі та
другу — доценту кафедри Йосифу
Степановичу Ситнику з приводу
тяжкої втрати — смерті
батька.

ч. 4 [2924]
18 — 24 лютого 2016

У вінок Кобзареві

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ
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для львів’ян і гостей міста
Національний академічний
український драматичний
театр ім. М. Заньковецької
18 лютого — „Бояриня“. 18.00.
20, 21 лютого — „Безодня“. 18.00.
23 лютого — „Одруження“. 18.00.
24 лютого — „Циліндр“. 18.00.

Камерна сцена
21 лютого — „Святомиколаївський
вечір“ (прем’єра). 18.00.
24 лютого — „Або-або“. 17.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
19 лютого — „Амнезія, або Маленькі
подружні злочини“. 19.00.
20 лютого — „Так казав Заратустра“.
19.00.
21 лютого — „Марко Проклятий, або
Східна легенда“. 19.00.

Львівський академічний
театр „Воскресіння“
20, 21 лютого — „Ніч для жінок“. 18.00.

Львівський драматичний
театр імені Лесі Українки
19 лютого — „Щасливий Йорик“. 19.00.
20 лютого — „Слава героям“ (прем’єра).
19.00.
21 лютого — „Віл та осел при яслах“.
12.00, „Мама Маріца — дружина
Колумба“. 19.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
18 лютого — „Попелюшка“. 12.00,
„Зерносховище“. 18.00.
19 лютого — „Маленька Баба-Яга“. 12.00,
„Вільні метелики“. 18.00.
20 лютого — „О восьмій вечора на
Ковчезі“. 14.00, „Оскар…“. 18.00.
21 лютого — „Зайчик-хвалько“. 12.00.
23 лютого — „Зоряний хлопчик“. 14.00.
24 лютого — „Маленька Баба-Яга“.
11.00, „Empty trash, або Спалюємо
сміття“ (прем’єра). 18.00.

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
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Газету надруковано у видавництві Львівської
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