освітній студентський тижневик
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Студентки-переможниці
міжнародного конкурсу:
„Шевченко живе в кожному з нас“
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Спільнота,
яка дає те,
що не купиш за гроші
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Третій „Спалах“
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політехніці

2

ВАША ДУМКА

ч. 6 [2926]
3 — 16 березня 2016

Що робити, щоб Ваше резюме було цікаве?
Спілкуючись із активною
молоддю, яка своє студентське життя присвячує не
лише навчанню, а й пошукам
можливостей для власного
саморозвитку, випробуванням своїх сил у чомусь цілком новому чи навіть створенню спільноти таких самих
ініціативних людей, розумію,
що лише здобутих на парах
знань їм мало. Власне така
енергійна молодь стає новим, значно вищим ґатунком
майбутніх працівників, які
матимуть чималі конкурентні
переваги, порівняно з тими
студентами, які лише навчаються.
Кажуть, що зараз життя набрало такого шаленого темпу, за
яким складно вгнатися, а тим
більше зуміти знайти власну
нішу для успішної самореалізації. Та власне цю швидкість
„колесу“ часу задають ті, хто
постійно спраглий нового.
Саме найактивніші студенти
Політехніки говорять, що
власний успіх у майбутньому
вбачають у здобутому досвіді
в найширших і найрізноманітніших сферах діяльності.
Вони справді готові працювати багато, отримуючи кайф
від самого темпу і від роботи.
Кажуть, коли працюють над
соціальними проектами,
організаціями різних заходів, то роблять це тому, що
справді цікаво, адже працюють безплатно. Їм подобається ще й тому, що усвідомлюють: отримають значно
більше і цінніше — досвід.
Тому кожен, хто мріє успішно реалізуватися в обраній
спеціальності, в житті, зуміти
знайти власний шлях, мусять
уже під час навчання в
університеті вміти збалансувати свій час так, щоб окрім
здобування освіти знайти
нові можливості для саморозвитку. Бо маючи добрі
знання, доповнені досвідом
роботи в команді, комунікації з людьми з різних сфер
зайнятості та ще багато
цінних навиків, зможуть бути
справді конкурентоспроможними і успішними.

Роман Білецький, студент другого курсу Інституту енергетики
та систем керування:

„Отримувати максимум знань “
Потрібно шукати себе в доволі нетипових, а інколи й не надто
популярних галузях, намагатися „витягнути“ з навчання максимальну користь. Також займатися самоосвітою: вивчати іноземні мови, отримувати знання з інтернет-університетів. Важливо
пам’ятати, що репутація завжди йде попереду людини. Тому
навіть у найдрібнішій роботі треба видавати максимальний результат. Головне
не папір, а те, як виконано роботу і наскільки вона результативна.
Сергій Лисенко, аспірант першого року навчання Інституту
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

„Достатньо знань і диплома“
На мою думку, цілком достатньо, яку освіту здобув, і добрі
знання. Досвід волонтерства навряд чи допоможе знайти роботу, бо не дуже цікавить роботодавців. Фірмам не цікава й
активна наукова робота. Звісно, треба розвиватися всебічно,
але чи потрібне це роботодавцям?
Ярослав Сердюк, студент першого курсу Інституту
архітектури:

„Практика і досвід“
Мабуть, найбільше допоможе активна діяльність у різних напрямах, співпраця з різними організаціями, компаніями, а для
архітекторів — це участь у різнопланових виставках. Що більше
працюєш, то більший матимеш досвід, який може знадобитися і зацікавити роботодавців. Нещодавно побував у США. Там
диплом відіграє важливу роль, бо під час навчання студенти, окрім теоретичних
знань, мають багато практики, тобто здобувають досвід. В Україні освіта не гарантує добру роботу. Хоча зараз уже багато компаній не так звертають увагу на
диплом, як на знання.
Юля Іванова, студентка другого курсу Інституту прикладної
математики та фундаментальних наук:

„Недостатньо тільки вчитися“
Треба брати участь в якійсь громадській діяльності, щоб не
лише мати знання зі своєї спеціальності, а й бути всебічно
розвинутими. Недостатньо просто вчитися. Сьогодні такий
час, що треба вміти комунікувати, знати добре психологію.
Компаніям потрібні люди зі знаннями. Адже можна мати диплом, але нічого не вміти.
Соломія Гапонюк, студентка першого курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Професійні навички і знання “
Потрібно здобувати професійні навички, займатися якоюсь
діяльністю поза навчанням. Звичайно, що диплом відіграє велику роль, та чимале значення мають вміння і знання з різних
напрямів. Стараюся постійно знаходити щось цікаве для себе,
щоб дізнаватися про нове.
Міркувала та опитувала
Наталія ПАВЛИШИН
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міністерські іспити

У посадових осіб перевірили знання
з безпеки життєдіяльності

П

остійно діюча комісія Міністерства освіти і науки України, яку представляв її голова,
завідувач сектора безпеки життєдіяльності Анатолій Старик,
провела у Львівській політехніці 24 – 25 лютого перевірку
знань посадових осіб і спеціалістів у галузі освіти всіх навчальних закладів Західної України з
безпеки життєдіяльності.

Перед тестуванням члени постійно діючої комісії провели семінари-навчання. Самі ж іспити
проходили в Інформаційно-навчальному комп’ютерному комплексі,
розташованому у студентській бібліотеці університету. Першого дня на
тести відповідали ректори, керівники
служб охорони праці навчальних за-

кладів III – IV рівнів акредитації, наступного — директори і їхні заступники, інженери, методисти, інженери
методисти навчальних закладів I – II
рівнів акредитації. Тести показали,

що посадові особи добре обізнані з
питаннями безпеки життєдіяльності,
про що засвідчили спеціальні посвідчення МОН України.
Катерина ГРЕЧИН

з головної зали

У навчанні й науці — зовнішній курс
М

ожливості дистанційного
навчання й ефективність
наукової роботи в інститутах
Львівської політехніки — дві
ключові теми засідання Вченої
ради університету 23 лютого.

Навчання будь-коли
і будь-де
Про програму заходів щодо поширення використання технологій
дистанційного навчання (далі ДН)
в університеті доповідав директор
Інституту дистанційного навчання
Політехніки Дмитро Тарасов. Саме
ІДН відповідає за цей напрям роботи:
у 2015-му він був реорганізований,
створено відповідні відділи.
Робота в цьому керунку — розробка методологічної і технічної
бази, впровадження нових технологій, навчання користувачів працювати в системі ДН тощо — триває.
Так, минулого року зокрема провели
тренінги для викладачів зі створення відеолекцій, тестували технологію
їх організації; до експерименту до-

лучались представники ІІМТ, ІКНІ,
ІГСН, навчально-коонсультаційних
центрів у Хмельницьку та Чернівцях
(далі НКЦ). Перспективними завданнями на цей рік є, за словами Д.Тарасова, створення й облаштування 5
кабінетів для проведення відеолекцій, 6 аудиторій в НКЦ, переведення
лекцій там у формат вебінарів, консультування викладачів, розширення функцій ВНС, формування пакету
регламентних документів.
Члени Вченої ради визнають, що
впровадження технологій ДН з технічної точки зору є дуже складним,
але важливим і необхідним, якщо
хочеш бути серед лідерів. Технології
ДН роблять процес навчання зручним і гнучким (навчання у будь-який
час і в будь-якому місці), підвищують його якість (її визначає рівень
електронних навчальних матеріалів:
відеолекції, віртуальні тренажери,
тести тощо), дозволяють економити
(адже викладачам не потрібно їздити
у відрядження в НКЦ) і розширити
базу вступників. Дистанційна форма
забезпечує двосторонній зв’язок між

викладачем і студентом-заочником,
зрівнюючи його можливості зі стаціонарником. А те, чи буде успішним
впровадження й ефективним застосування актуального освітнього
формату, крім технічного забезпечення, залежить від готовності
учасників освітнього процесу — і
викладачів, і студентів — опанувати нові засоби і методи навчання та
працювати з ними.

Радіотехніки, хіміки,
НДКІ ЕЛВІТ попереду
Якість наукової роботи у виші є
одним із чинників його авторитету і
конкурентоспроможності. Цією тезою проректор Політехніки з наукової роботи Наталія Чухрай відкрила
питання про ефективність виконання НДР у навчально-наукових інститутах університету в 2015 році. До
виконання держбюджетних, госпдоговірних робіт, а також проектів у
рамках міжнародної співпраці та
Закінчення на 5 с. m
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стратегічна зустріч

У

продовж двох днів, 25 – 26 лютого, Львів став епіцентром обговорення і пошуку важливих рішень
у напрямах євроінтеграційних процесів і реформування, зокрема у сфері енергоефективності
та енергоощадності. Обговорювали також і політичну ситуацію в нашій державі та можливість її
підтримки. Відповідальні працівники міністерств закордонних справ країн Вишеградської четвірки
(Польща, Словаччина, Чехія і Угорщина), а також України („V4 + Україна“), фахівці, представники
місцевих рад зібралися у Львівській політехніці

| Світлина Наталії Павлишин

Україна мусить стати енергонезалежною

В рамках круглого столу, який є частиною ініціативи „Презентація досвіду Вишеградської групи
в Україні“, презентували
досвід Вишеградської групи в підвищенні енергоефективності.
Державний секретар
Міністерства зовнішніх та
європейських справ Словацької Республіки Ігор
Слободнік, який відкрив
захід, наголосив, що країни Вишеградської групи
та Словаччина зокрема,
роблять усе можливе, щоб
Україна здобула справжню
енергетичну незалежність.
Ректор Львівської політехніки професор Юрій
Бобало привітав гостей,
розповівши про внесок науковців-політехніків у розробку технологій енергозбереження та енергоефективності, альтернативних
джерел енергії.
Голова Львівської облдержадміністрації Олег
Синютка і голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин говорили
про транзитні можливості
Львівщини, запроваджені
проекти енергоощаднос-

ті, розширення видобутку власних енергоносіїв,
створення сприятливих
умов для іноземних інвестицій у сферу енергетики.
Своїм баченням цієї
проблематики поділилися заступник міністра закордонних справ України
Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних
справ Чеської Республіки
Ярослав Лудва, державний
секретар з безпекової політики та міжнародного співробітництва Міністерства
зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Іштван Мікола, заступник державного секретаря
міністерства закордонних
справ Республіки Польщі
Марек Зюлковский.
Представники країн
Вишеградської четвірки
запевнили, що підтримують Україну в питаннях
євроінтеграції, впровадження безвізового режиму, продовження санкцій
щодо Росії. Говорили про
необхідність пришвидшення і поглиблення реформ в
Україні, посилення боротьби з корупцією, здійснення
реальної децентралізації.

— Цей діалог започаткували в 2014 році і дуже важливо, що він продовжується, — наголосила заступник
міністра закордонних справ
України Олена Зеркаль. —
Зустріч була присвячена
енергетичній безпеці, але в
рамках політичного діалогу ми торкнулися чутливих
питань санкцій щодо Росії,
надання Україні безвізового режиму з ЄС, імплементації Мінських домовленостей та обговорили політичну ситуацію.
Дипломати Вишеградської четвірки наголосили
на важливості досягнення
енергетичної незалежності України.
— Енергоощадність —
це не технічне питання,
а політичне і його вирішення допоможе Україні
забезпечити незалежність
від постачальників газу та
допоможе зменшити корупцію, — зауважив заступник
міністра закордонних справ
Словацької Республіки Ігор
Слободнік.
Цю думку продовжив
заступник глави МЗС Республіки Польща Марек Зюлковський, додавши, що чим

менше витрачаємо енергії,
тим менше купуємо газу в
Росії і, відповідно, менше
від неї залежимо.
Наступна зустріч представників Вишеградської
четвірки і України відбудеться у квітні цього року у
Вінниці й буде присвячена
проблемам малого і середнього бізнесу.
Продовжилися обговорення підвищення енергоефективності 26 лютого
на двосторонньому українсько-словацькому „Ярмарку досвіду“. Зокрема,
експерти обговорювали
успішні проекти Словаччини з утеплення будинків,
теплопостачання, вуличного освітлення, управління енергоресурсами. Також
обмінювалися досвідом використання відновлювальних видів енергії, зокрема
практики на муніципальному рівні. Наголошували
й на необхідності вивчення
можливостей фінансування
проектів з енергоефективності в Україні. Крім цього
презентували кращі успішні проекти, які вже реалізовано у Словаччині.
Наталія ПАВЛИШИН
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з головної зали

коротко

У навчанні й науці —
зовнішній курс

Науку — у пріоритети! З таким
закликом звертаються представники НАН України до
керівництва держави. Так,
працівники Інституту літератури ім. Т. Шевченка висловили
вимоги переглянути Держбюджет 2016 р. щодо фінансування НАНУ, забезпечити належне
фінансування досліджень і
оплату праці вчених з метою
доведення її до рівня, визначеного в ЗУ „Про наукову і
науково-технічну діяльність“,
припинити практику „оптимізації чисельності“ академічних
установ. У разі бездіяльності
влади науковці обіцяють вдатися до протестів. Напередодні
РМВ НАН розкритикувала керівництво Академії за пасивну
позицію щодо скорочення її
фінансування.

m Закінчення. Початок на 3 с.

грантових програм у 2015-му
було залучено майже 2200 науково-педагогічних і 103 наукових працівників. Половина
— це молоді вчені. Порівняно
з попереднім періодом збільшилось співвідношення між
обсягом спецфонду (госпдоговори і гранти, міжнародні
та Державного фонду фундаментальних досліджень) і обсягом загального фонду (держбюджетна тематика). Майже
третину коштів до спецфонду
залучив НДКІ ЕЛВІТ, далі — деякі
ННІ Політехніки.
За більшістю показників лідерами в
науці є ІТРЕ й ІХХТ. У них, наприклад,
найбільше докторів наук, учених з високим індексом Гірша (це Л.Василечко, С.Воронов, Я.Жидачевський, ін.),
одержаних патентів, найбільші обсяги
бюджетного фінансування НДР (тут
ще ІКТА, ІЕСК, ІМФН). А от за кількістю проектів, виконаних завдяки міжнародним грантам, грантам ДФФД,
госпдоговорам, перед веде ІБІД. Найактивніші в пошуку міжнародних джерел фінансування ІТРЕ, ІХХТ, ІНЕМ.
Результати виконаних НДР відображені у різних формах: 99 одиниць
науково-технічної продукції (майже
половину впроваджено), наукові праці (особливо плідно працюють економісти, гуманітарії, архітектори),
започатковано 5 англомовних журналів. З-понад п’яти тисяч наукових
публікацій за минулий рік більше 700
— у виданнях, що входять до Scopus і
Web of Science (науковці ІТРЕ, ІМФН,
ІХХТ, потім ІКТА, ІЕСК). Публікуються й студенти, особливо ІНЕМ, ІГСН,
ІППТ, ІННП, ІХХТ. Спудеї-економісти вразили: аж 479 одноосібних наукових публікацій (а спільно з викладачами — 100). Загалом до наукової роботи минулого року долучилось майже
5 тис. студентів.
Створення конкурентної наукової
й науково-технічної продукції та комерціалізація результатів досліджень,
розвиток партнерства з підприємствами (зокрема у військово-промисловій
тематиці), а особливо міжнародної
співпраці — основні орієнтири для

вишу і, як наголосив ректор Юрій Бобало, справа кожної кафедри.

Відзнаки
Другокурсниця ІАРХ Олена Черничук (кафедра ДОА) отримала подяку за
найкращу студентську презентацію в
рамках V Litteris et Artibus, а член РМВ
при МОН Володимир Чубай (ІНЕМ)
— подяку міністерства. Привітали й
талановитих молодих учених ІТРЕ —
Степана Нічкала, Юрія Когута і Романа Корецького з кафедри НПЕ, яким
було присуджено премію ВРУ — за роботу „Перетворювачі на основі мікроі наноструктур кремнію для сенсорних
пристроїв та вимірювальних систем“.
Обласні відзнаки ректор вручив таким
молодим ученим, як Юрій Білецький
(ІЕСК), Роман Корецький (ІТРЕ), Володимир Красінський (ІХХТ), Олена Ланець (ІІМТ), Оксана Пекарчук
(ІАРХ), Роман Швець (ІМФН), Сергій
Шишковський (ІПДО). За наукові досягнення на рівні області відзначено
й завідувача кафедри ЕПК професора
Ореста Лозинського, а за особливий
внесок у розвиток науки й освіти та з
нагоди 70-річчя — керівника кафедри
ВГА професора Федора Заблоцького.
Людмилі Мороз, доценту кафедри
МПА, з рук ректора дісталися відзнаки за ІІІ місце на етапах першості
Глобального міжнародного наукового
аналітичного проекту. Привітали й переможців чемпіонату зі швидких шахів, що недавно відбувся у Політехніці
в рамках Універсіади-2016, — команди
ІКТА, ІГДГ та ІЕСК.
Ірина ШУТКА

Успішні економісти. У II турі
Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт
зі спеціальності „Менеджмент“
на І етапі у різних секціях
найбільше балів набрала
студентка кафедри ЗМД Ольга
Денисюк і Петро Галюк із
кафедри МО. Тим часом Катерина Кухтяк (кафедра ЗМД)
отримала приз на конкурсі есе
MindSketch.
Всеукраїнський конкурс
SMART START. Для участі
студент вишу (спеціальність
не має значення) має написати
роботу в галузі маркетингових/соціологічних досліджень
на теми он-лайн торгівлі в
Україні, споживацьких настроїв, становища середнього класу тощо. Із темою слід зголоситись до 4 березня, а з роботою
— до 25 березня. Докладніше
на https://tns-ua.com.
InnoTech Ukraine у Києві. Цей
форум високотехнологічних
інновацій збере 11 – 12 березня на НСК „Олімпійський“
експертів і всіх зацікавлених
робототехнікою, 3D-друком,
smart-технологіями, розробками у сфері освіти та медицини. Заплановано провести
виставку, конференцію,
зустрічі з інвесторами й розробниками.
За матеріалами інформагенцій
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кафедра

Мотивація до навчання зростає

П

рофесору Анатолію Церклевичу випало керувати кафедрою інженерної геодезії ІГДГ у час
реформування освітянської галузі. Розмовляємо з
ним про насущні проблеми кафедри, зміни, які її
чекають, плани на майбутнє.

Нові спеціальності
і спеціалізації
Сьогодні геодезія має
новий, мобільний і точний
інструментарій: супутникові системи, електронні тахеометри, сканери,
безпілотники, які дають
можливість швидко картографувати територію
— будувати топографічні
та кадастрові карти. Це —
основа для генерального
планування території, потрібної для приватизації
та інвентаризації земель,
будівництва і реконструкції доріг, цивільного і промислового будівництва,
для моніторингу природних та техногенних геодинамічних процесів. Робота
інженера-геодезиста є не
лише дуже потрібна під
час ринкових відносин, а й
надзвичайно цікава.
— І цим гріх не скористатися, — вважає Анатолій Леонтійович. — Ми
хочемо відкрити нову спеціалізацію „Геотехнічний
інжиніринг“, яка, сподіваюся, матиме великі перспективи в Україні. У нас
вже працює кілька фірм,
які займаються цією сферою діяльності. Зокрема,
проект будівництва трамвайної колії на Сихові веде
інжинірингова компанія,
центральний офіс якої є у
Франції. За їхніми проектами в Києві будують мости,
трамвайні лінії, планують
замінити старі котельні на
міні-котельні при кожному
будинку у Львові.
У наших планах — розширення кафедри, бо з
нового навчального року
матимемо більше спеціалізацій, відтак, збільшиться й

кількість викладачів. Працюємо над підготовкою
спеціалізацій „Інженерна
геодезія“ і „Геотехнічний
інжиніринг“, які входять
у галузі архітектури і будівництва та науки про
Землю. Сподіваюся, що
ректорат нас підтримає, а
ми, своєю чергою, зможемо
готувати спеціалістів, які
знали б геологію, геофізику і геодезію. Такі фахівці
могли б працювати над великими проектами із геодезичного, геологічного
та геотехнічного забезпечення будівництва мостів,
доріг, цивільного і промислового будівництва, в
системі геодезичного та
еколого-техногенного моніторингу тощо. Працюємо також над створенням
навчально-наукової лабораторії метеорологічного
забезпечення геодезичних
приладів. Вже готове відповідне обладнання, завершили ремонт аудиторії. Наявність такої лабораторії дасть можливість
проводити метрологічну
атестацію та сертифікацію
геодезичних приладів безпосередньо у Політехніці.

Наукова діяльність
— Який напрям досліджують науковці кафедри?
— Займаємося розробкою нових технологій виконання інженерно-геодезичних робіт та їх математичним опрацюванням. А
це і геодезичний моніторинг інженерних споруд
та геодинамічних явищ, і
геодезичне забезпечення
використання природних
ресурсів, і вдосконалення
методики GPS-спостере-

жень при виконанні інженерно-геодезичних робіт…
— Над чим працюєте
нині?
— Виконуємо картографування територій для
наших замовників, яких
шукаємо самі. Чекаємо
відповіді від ЛОДА, якій
запропонували співпрацю
з актуальних робіт, пов’язаних із децентралізацією
влади. Євросоюз планує
виділити Україні кошти
на паспортизацію доріг,
тож ми готові долучитися
до цього проекту, над яким
працюватиме український
„Автодор“. Взяли участь
у тендерних закупівлях і
виграли тендер на співпрацю з філією „Магістральні
нафтопроводи „Дружба“
ПАТ „Укртранснафта“:
науковці кафедри спостерігатимуть за зсувними
процесами і деформаціями відкритих переходів
нафтопроводу „Дружба“
у Свалявському і Сколівському районах. Плануємо підписати угоду про
співпрацю з Харківським
національним автомобільно-дорожнім університетом стосовно картографування і сканування доріг.

Міжнародні
контакти
— З якими зарубіжними
вишами співпрацюєте?
— Підтримуємо наукові контакти із вченими
Польщі, зокрема з Інсти-

тутом вищої геодезії та
геодезичної астрономії
Варшавської політехніки,
центром космічних досліджень Академії Наук
Польщі (Варшава), Аграрною Академією (Вроцлав). Виграли грант програми „Еразмус +“ спільно
з Вищою інженерно-економічною школою м. Жешова: готуватимемо з ними
випускників, які матимуть
подвійні дипломи. За цією
програмою група наших
студентів уже навчається
у Жешові, інша — поїде в
Туреччину на стажування.
Завдяки ініціативі директора інституту професора Корнилія Третяка працівники кафедри спільно з
іншими кафедрами інституту планують проводити
спільні навчальні практики
з картографування населених пунктів поблизу Львова. Вони сподіваються, що
це теж спонукатиме студентів до навчання і мотивації
в отриманні практичних
навиків та знань.
— Приємно, що в них є
таке бажання, особливо це
помітно після Революції
Гідності, — каже мій співрозмовник. — Студенти
прагнуть здобути якнайбільше знань, а ми їм у цьому сприяємо. Яскравий приклад — наш випускник-магістр Ігор Петрик. Хлопець
навчався в Німеччині, повернувся в інститут, захистив магістерську роботу і
далі продовжує навчання в
Німеччині, бо хоче отримати два дипломи. Ми його
відкрили для себе заново: в
Ігоря відбулася повна переоцінка своїх можливостей,
проявився талант до науково-дослідної роботи (від керівника отримав лише назву
проекту і матеріал, на основі
якого в Німеччині „народилася“ дуже солідна дослідницька робота).
Катерина ГРЕЧИН

ч. 6 [2926]
3 — 16 березня 2016

СТУДІЇ

7

знай наших!

Як спроектувати перемогу

Л

ьвівські політехніки — Андрій Леcюк, Софія-Романа
Гіссовська (тепер уже випускники) і Христина Пундак
з ІАРХ — перемогли в національному архітектурному конкурсі для студентів STEEL FREEDOM-2015: здобули 1 місце в одній
з категорій і „Приз глядацьких симпатій“.

Ідеї в металі
Минулого літа Андрій Лесюк, тоді
ще студент (кафедра ДАС), досвідчений учасник архітектурних конкурсів, вирішив спробувати сили у STEEL
FREEDOM-2015. При нагоді запропонував долучитися Софії (навчалась на
кафедрі АП) і Христині (з кафедри
МБД) — так, імпровізовано, сформувалась команда. Студенти обрали
категорію „Рекреаційний комплекс“,
бо в цьому напрямі почувалися більш
впевнено (був ще Mixed use — багатофункційна споруда). Оскільки організатором конкурсу є Український
центр сталевого будівництва (асоціація виробників продукції зі сталі),
то, за завданням, у спроектованій
споруді повинні домінувати металоконструкції, слід показати переваги
сталі. Також проект має бути фізично
можливим і реалістичним для втілення.
Проект — рекреаційного комплексу на 150 – 300 людей у селі Люча
Косівського району на Івано-Франківщині — політехніки робили з нуля:
попередні студентські напрацювання
у пригоді не стали. Періо- дичні зустрічі на початках згодом перетворилися мало не в щоденні дискусії.
Врешті конструктивні й концептуальні рішення було знайдено:
— Наш проект не був особливий,
але — реальний. Ми приділили увагу
металевим конструкціям: наша споруда ніби рекламує метал. Використали переваги сталі: вона дозволяє робити великопрольотні конструкції,
покривати фасад металевими листами, які легко монтуються, економні,
— розповідає Христина. — Щодо об-

разу будівлі, було багато ідей.
Основна її частина нагадує
гірський кришталь, який видобувають в Івано-Франківській області. Одночасно у
цій ламаній формі — і силует
гір, і пологі дахи традиційної
гуцульської архітектури.

Уміння подати
Проект політехніків пройшов відбірковий тур, потім з півфіналу з-поміж 57-ти робіт вийшов у фінальну десятку у своїй номінації. Це була єдина
така команда зі Львова. На фініші, 28
грудня у Києві, студенти презентувати свої напрацювання перед журі.
— Перед презентацією ми хвилювались, але нам вдалося представити
роботу лаконічно і зрозуміло — і це
теж відіграло позитивну роль. Виграти реально, але треба робити справу з
любов’ю, це має подобатись, — підсумовує Христина Пундак.
„Приз глядацьких симпатій“ був
для команди несподіваний, але засвідчив, що її проект сподобався не
лише журі, а й конкурентам і відвідувачам виставки конкурсних робіт.
Загалом, за спостереженнями політехніків, там були роботи різного
рівня: і слабкі, і хороші. Але конкурс
започаткований щойно у 2014-му і, за
оцінкою його організаторів, росте: це
стосується і кількості учасників, і якості поданих робіт (особливо активні
вихованці КНУБА).

Де ти і куди рухатись?
Переможці конкурсу, як-ось
STEEL FREEDOM, можуть отрима-

ти грошову відзнаку, передплату
на фаховий журнал. Але, крім такого безпосереднього результату,
участь в архітектурних змаганнях
має й менш видимий, та не менш
важливий ефект. У будь-якому разі
це — досвід, бо ти занурюєшся у
професійний контекст: середовище, люди, теми… Так, наприклад,
на фіналі STEEL FREEDOM були
лекції від фахівців. Політехнікам
особливо сподобалась доповідь
Олени Ясин про популярну на Заході кортенівську сталь, розповідь
Дмитра Аранчія про мобільні модулі
з інтелектом, спроможні формувати
відповідний простір під дією світла.
Андрій Лесюк зазначає:
— Якщо беру участь у конкурсах, маю бути впевнений у перемозі.
Інакше — навіщо змагатися?.. Звичайно, потрібен і певний професійний досвід: мені, наприклад, дуже
допомогли два роки роботи в архітектурно-проектному бюро „СІМ“.
Але навіть, якщо ти не переможеш,
завдяки конкурсам починаєш краще
розуміти, де ти є, до чого тобі варто
рухатись.
За словами політехніків, багато студентів участі в конкурсах не
бере, бо боїться або ж просто не
знає про них. Молоді архітектори
радять „не боятись і пробувати“, а
інформацію шукати на таких ресурсах, як Західноукраїнський архітектурний портал, Bustler, ArchDaily,
ArchCompetition. Переконані, що
певності студентам додала б і активніша комунікація з викладачами,
можливість вдосконалювати свої
професійні навики в університеті
(кажуть, потрібна своєрідна „лабораторія для студентів“).
Ірина ШУТКА
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Від „Кобзаря“ до поета Нації

Є

щось символічне в тому, що березневі дні, коли після зимової
сплячки настає весняне пробудження, освячені іменем великого
Українця, геніального Поета, Пророка і Мислителя Тараса Шевченка.
З особливим хвилюванням у ці дні занурюємось у світ його поетики,
роздумів про долю України, мандруємо дорогами його життя, наснажуємося могутньою силою його животрепетного слова і невмирущого духа. Бо Шевченко — це безмірні світи, які з плином часу світять
щораз яскравіше, бо космос його слова несе той заряд, який живить і
живитиме вічно покоління українців на цій землі. І власне тому, що
Шевченко займає особливе місце в нашій історії, з 1840 року, від часу,
коли поет подав світові свій „Кобзар“, борються із Шевченком і за
Шевченка.

У часи чи то імперського, чи
совєцького колоніального рабства,
та й зараз, уже в незалежній Україні, не припиняється боротьба проти
цього великого імені, як і проти достойного місця культури української
у світовій. Знаємо, якою дошкульною
була критика після виходу „Кобзаря“
із запереченням вживання української мови у красному письменстві,
як жорстоко розправилася імперія з
поетом, заславши його у забутий Богом закуток, „под строжайший“ нагляд із забороною писати і малювати.
„Зломиться“, — була надія в „устроителей земли российской“. Бо ніяка
жива душа цих умов не винесла б:
п’яна тупа офіцерня, пісок, що засипає очі, брудна казарма з засохлими
мухами в давно безчорнильних каламарях. І супроти всієї цієї безнадії —
„Караюсь, мучусь, але не каюсь!“.
І цей далекий Мангишлак, і Новопетрівський форт, як і тисячі балок,
урочищ, сіл у різних місцинах України, а також імена людей, які зустрілись на його шляху, живуть у нашій
уяві і пам’яті тільки тому, що вони
пов’язані з Шевченком.
І як не старались викорінити не
тільки вплив Шевченка на піднесення національного руху, але й засипати піском забуття саме ім’я поета,
нічого вдіяти не могли. Заборона
столітнього ювілею поета — тому
найкращий приклад. Боялись, щоб
вшанування нашого генія не переросло в антиурядові виступи. Тоді
заборонено було виголошувати будьякі доповіді, навіть здійснювати поминальні Богослужіння. День столітніх уродин Шевченка запам’ятався в
Києві тим, що, не дивлячись на всі
царські заборони, студенти Університету і Політехнічного інституту
вийшли на вулиці, підійшли до храму
Святої Софії, і почувши відмову від-

правити панахиду, самі почали співати „Вічную пам’ять“. А далі побилися з чорносотенниками. У Тифлісі
визначний грузинський поет Акакій
Церетелі став перед портретом Шевченка на коліна.
А ось совєцька система вирішила
інакше — приладнати поета до своєї
колісниці і оскільки в цій колісниці
найголовнішим був „великий русский народ“, то у вчителі нашому генієві, за словами Євгена Маланюка,
пришпилили „двох патлатих нігілістів Добролюбова і Чернишевського“.
Над його новим образом працювали академіки з поважними посадами, дрібні писарчуки під пильним
наглядом працівників служб, відповідальних за „бдительность и порядок“.
Найперше з поета зробили безбожника, атеїста, ясна річ, поборника російської революції. Особливо
пильно трудились над тим, щоб повикидати з навіть ошатно виданих
„Кобзарів“ „шкідливі“ твори поета і
пояснити „нетямущим“ ті історичні
помилки і неправильне розуміння
ролі російських деспотів для „просвещения“ і добра української суспільності. А коли ж ніяк не вдалося,
зокрема в 1961, 1964 ювілейні роки,
заглушити народну любов до найпершого виразника його дум і сподівань, безсилля служак із структури
КДБ, перед якою Третє жандармське відділення Російської імперії
виглядає ангельською організацією,
вилилося у популярну іронічну серед
народу фразу: „И угораздило этих
хохлов Шевченка заиметь“.
А що ж сьогодні? Пережили ми
паскудну писанину бузини, а тепер
маємо новітню критику творів Шевченка вже з інших хитромудрих, задекларованих як новаторські, „наукових“ підстав.

Цьогоріч на здобуття Національної Шевченківської премії Інститут
літератури ім. Шевченка НАН України висунув шевченкознавчі праці
професора Гарвардського університету Григорія Грабовича, серед яких
найголовніша „Поет як міфотворець“. До честі, літературознавча та
наукова громади не стали „капустою
головатою“ — знані в Україні особистості подали голос протесту. Свій
протест заявила доктор філологічних наук Ірина Фаріон. Підписав
загальне звернення від українських
діячів до Комітету з присудження
Шевченківської премії лауреат найвищої в Україні премії поет Ігор Калинець.
Розглядаючи творчість поета,
гарвардський професор користується методами структуралізму, які
полягають у пошуку символів, що
виводять на структури. За словами
Грабовича, вони є визначальними
у Шевченковій поезії. Він так захопився поділом „на непристосовану,
бунтівну“ природу поезії Шевченка
і „пристосовану“, яку увиразнено у
„Щоденнику“ і російських розповідних повістях, що дало підстави
Грабовичу закинути поетові „дводушництво“.
Г. Грабович робить Шевченка
сірим і звичайним, таким, як усі.
Він, бачте, нічим не відрізняється
від тих, що живуть з „роздвоєною
душею“, тих, які відреклися від молодечих ідеалів, зробилися цілком
„благонадьожними“ і на перше місце
суспільного поступу поставили культуртрегерство. Ідея не нова. У творі
„Роздвоєні душі“ про таке явище чітко пише Дмитро Донцов, вирізняю-
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чи нескореність, могутній душевний
гарт Шевченкової натури. „Таких як
Гоголь і Куліш, було в нас більше. І
лише крицева вдача Шевченка не
далася зломити; і чуттєвою, і розумовою вітчиною була йому Україна,
і тільки вона“.
На цьому поділ на частини без заглиблення як у період творчості (а він
у кожного митця є надзвичайно важливим), так і в ідею твору, не завершується. Поділивши поезію Шевченка на 3 типи (1. Риторичні, пророчі,
нарешті „політичні“ чи „ідеологічні“
вірші, такі як „Посланіє...“, „Кавказ“,
переробки і наслідування старозавітніх пророків тощо; 2. Інтимні,
або чисто ліричні, або „сповідальні“
вірші...; 3. Оповідні поезії, ... поеми
„Катерина“, „Гайдамаки“, „Відьма“,
„Княжна“, „Невольник“, „Москалева
криниця“, „Титарівна“, „Неофіти“ і
„Марія“...), критик відзначає, що
власне третя група — „найскладніша
і найцікавіша“. І далі — „Показово,
що у традиційному шевченкознавстві
оповідні поеми заслужили найменше
уваги“. Таке штучне зведення цілком
різних не тільки за художньою вартістю, але насамперед за визначальною
ідеєю творів потрібне критикові для
узаконення свого підходу: „в одержимих повтореннях мотивів, моделей,
їхніх взаємопереходів та героїв бачимо справжню природу художнього
світу Шевченка“.
У Грабовича все є: структури, символи, парадигматичні відносини,
тільки Шевченка немає; зникає цілість, ідейна наснаженість, високий
дух слова, який став визначальним не
тільки для розвитку літератури, але й
політичної думки України.
Дивно, що гарвардський професор не бачить значення та впливу
на майбутнє суспільно-політичне
життя України власне творів першої
групи (не знаємо, які твори ввійшли
в „тощо“). Написані благословенного
1845 року, який знаний шевченкознавець Євген Сверстюк назвав „роком
високого сонця України“, ці Шевченкові поезії є не лише націєтворчими,
але й державотворчими.
Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!
За Сверстюком, „то була уроча
пора, відкриття національних глибин, час пророцтв, що визначали
характер української ідеї на дальші
століття“.

Про вплив такої поезії Шевченка на організацію антиросійських
рухів, гуртків дізнаємось із першого
програмного документу „Самостійна Україна“ Миколи Міхновського.
До речі, визначний політичний діяч
М. Міхновський пише про те враження, яке справила на нього поезія
Шевченка.
Першу праворадикальну партію
„Братство Тарасівців“ засновано
влітку 1891 р. на могилі Тараса Шевченка із засадничою тезою партії:
„Україна була, єсть і завжди буде
окремою нацією“. Власне Шевченко заклав засади національної ідеї,
гостро поставив питання самоусвідомлення українців себе як нації, яка
має право на самовизначення і власну державу.
На думку державника В’ячеслава
Липинського, в основі національної ідеї лежить „український національний інстинкт“ та „любов до матері-України“, про яку в трагічний
період нашої історії, коли із своєю
матір’ю Україною залишалися найвідданіші її сини, Шевченко кров’ю
серця писав:
Свою Україну любіть.
Любіть її ... во врем’я люте,
В останню, тяжкую мінуту
За неї Господа моліть.
Найяскравішим і послідовним
обстоювачем національної ідеї вважав Т. Шевченка визначний історик,
державно-політичний діяч, автор
„Історії України“ Михайло Грушевський. Власне Шевченко, за словами
вченого, забезпечив українське відродження в літературі.
У праці „Вчіться у Шевченка“,
написаній з нагоди 47-х роковин від
смерті поета, Симон Петлюра, аналізуючи твори українських літераторів, писав: „До життя — тисячу разів
падать і знову підніматися! — кличе
Шевченко. „Сонце йде і за собою
день веде!“ — каже він в одному із
своїх віршів і цілою своєю творчістю
поетичною наближує ранок „народного дня“.
Ідеолог інтегрального націоналізму Дмитро Донцов творчості
Шевченка присвятив чимало праць.
У статті „Заповіт Шевченка“ читаємо: „Прийшов він, щоб своїм вогненним словом громовим збудити
приспану тяжким сном ... Україну.
Щоб вогнем тим випалити в душах
„дядьків отечества чужого“ дух рабів
чи „плебеїв-гречкосіїв“, щоб в тих,
хто не оглухли, воскрешати старий
дух „слави козацької“.
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Тобто не було жодного політичного діяча, який би на переломі епох,
коли колонія ставала державою, не
звертався до могутнього поетового
слова. Бо „дорога Шевченка була від
„Кобзаря“ до національного поета,
до поета Нації“, — констатує Євген
Маланюк.
Професор глобалізованого
космополітичного світу Г. Грабович
не може зрозуміти ні чуття, ні болю,
ні гніву поетового серця. Тому після розбиття на групи, типи, моделі,
після критичних насмішок над тим,
що стало серцевиною нашого життя, Грабович робить висновок, що
„поет став продуктом і героєм свого
власного міфу“. Та як не називали б
Шевченка різні критики, доброзичливі і не дуже: бунтівником, революціонером чи міфотворцем, але його
вплив на реальне життя України останніх сторіч є домінантним. Про це
ще 1884 року в поезії „В ХХІІІ роковини смерті Тараса Шевченка“ Іван
Франко, на вшанування якого 2016
рік оголошено роком Івана Франка,
дав таку відповідь:
Слова ж твої, потіху в нашім горі,
Спалить, з серць вирвать, з пам’яті,
з умів,
І вимазать ім’я твоє з історії,
І об’явить „Шевченко — это миф“.
Та ні, не „міф“. Від дуба степового
Розрісся вже цілий могучий ліс,
І не найдесь вже грому, вихру того,
Щоби його розвіяв і розніс.
200-літній ювілей нашого Генія і
Пророка припав, що теж символічно, на трагічний і водночас славний
2014 рік. Тоді ми ще раз показали
світові „чия правда, чия кривда і чиї
ми діти“. Шевченковий дух, Шевченкова сила були тоді разом з мільйонами на Майдані нашої гідності
і свободи. З його словами „Борітеся
— поборете!“ упав на холодний асфальт, скошений кулею московського холуя, Сергій Нігоян. А за ним на
відкуплення нашої свободи зринула
у вічність Небесна Сотня. А далі —
„Лицарі великі“ російсько-української війни з Іловайського котла, Донецького аеропорту, Дебальцевого,
Широкиного…
З Шевченкового могутнього духу,
з його сили і величі зродилось мільйонноголосе: „Слава Україні — Героям слава!“.
Христина БУРШТИНСЬКА,
голова Товариства „Просвіта“
Львівської політехніки, професор
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авторський проект

коротко

У

межах авторського проекту мовознавця, доцента кафедри
української мови Національного університету „Львівська
політехніка“ Ірини Фаріон „Від книги до мети“ 23 лютого відбулася
творча зустріч із професором Прикарпатського університету
Миколою Лесюком. І це невипадково: саме цього дня два роки
тому вдалося скасувати сумнозвісний мовний „закон КіваловаКолесніченка“

Мовні питання на вістрі
часу
Вся зустріч будувалася довкола розкішної монографії (як наголосила
автор проекту) Миколи
Лесюка „Становлення
і розвиток української
літературної мови в Галичині“. В дослідженні
йдеться про те, як вдалося Галичині, яка в XIX ст.
в мовному плані нагадувала теперішні окуповані Донбас та Крим, стати
українською.
— Завдяки тому, що на
початку ХІХ ст. українську мову ніхто не забороняв, була можливість
її розвивати і до кінця
XIX ст. українська стала літературною мовою, яка була готова обслуговувати всі царини і наукового,
і суспільного життя, — наголосив
науковець. — Але відбувалося це
в умовах перманентної боротьби.
Першим офіційним провісником
української літературної мови на
народній основі була „Русалка Дністровая“. Коли Яків Головацький
виступив із промовою про
галицькі діалекти, здавалося, що все буде добре,
але згодом москвофіли
в Галичині перервали процес творення
української мови
на народній основі. Москва почала замінювати
українську мову
„язичієм“, яке було
„замішане“ на церковнослов’янських, українських,
російських і польських словах. Такий мовний суржик наприкінці ХІХ
століття запанував у Галичині.
У монографії чимало уваги приділено мовним дискусіям між при-

WWF знову запрошує українців
приєднатися до Години Землі. 19 березня о 20.30 мільйони
людей в усьому світі на годину
вимикають світло в домівках та
на робочих місцях. В темряву
поринуть сотні знакових споруд, зокрема Ейфелева вежа
та Сіднейська опера. Годину
Землі започаткував Всесвітній
фонд природи WWF в Сіднеї
(Австралія) у 2007 році. Кампанія
охоплює понад 7000 міст у 172
країнах на всіх континентах.
Музей-заповідник Херсонес
Таврійський, який знаходиться у Криму, не підпадає під
юрисдикцію Росії. За підсумками голосування, яке відбулося
в ООН було визнано, що в Росії
немає правових підстав претендувати на заповідник. Та, як
зазначив заступник міністра закордонних справ України Сергій
Кислиця, окупаційна влада несе
відповідальність за пам’ятки
культури на території Криму.

хильниками народної мови та прихильниками „язичія“.
1895 року було затверджено фонетичний правопис, який вперше
використав Маркіян Шашкевич у
„Русалці Дністровій“. Згодом за
цим правописом видали малорусько-німецький словник Євгена Желехівського, а стараннями Степана Смаль-Стоцького цей
правопис запровадили
в шкільну систему. Та,
незважаючи на це,
москвофіли й надалі
використовували свій
етимологічний принцип
письма. Згодом дискусії
щодо питань правопису
„перекинулися“ між Західною і Східною Україною.
Мовна тема охопила широкий спектр запитань від
присутніх на зустрічі: сленгова мова молоді, проблеми панування чужинської мови на нашому
телебаченні, поради щодо популяризації української мови та вичищення її від чужоземних слів.
Наталія ПАВЛИШИН

Міністерства культури і закордонних справ України
звернуться до міжнародних
організацій через знищення в
російському Оренбурзі пам’ятки архітектури — будинку, де
в засланні проживав Тарас
Шевченко. Україна звернеться
до відповідних міжнародних
організацій, ЮНЕСКО і до міжнародних організацій з охорони
пам’яток із тим, щоб надати
міжнародну оцінку таким діям.
Незважаючи на те, що будинок
в Оренбурзі був пам’яткою архітектури національного значення
і мав відповідний охоронний номер, його повністю зруйнували,
а натомість побудували парковку для приватного банку.
В Україні впродовж останніх семи років надрукували
близько 50-ти книжок для
сліпих дітей шрифтом Брайля, тоді як для зрячих щороку друкують від 2-х до 3-х
тисяч видань. Такої кількості
недостатньо, оскільки в Україні працюють 6 спецшкіл-інтернатів для сліпих дітей і 28
спецшкіл-інтернатів для слабозорих дітей.
За матеріалами інформагенцій
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„Сьогодні наші мертві обирають
кожного з нас“
З

Вшанувати ім’я Джеймса Мейса — американського історика, політолога,
дослідника Голодомору в
Україні, посмертно нагородженого орденом князя
Ярослава Мудрого II ступеня, прийшла не лише
академічна громада університету і міста, а й студенти,
численні його шанувальники, громадські діячі, представники різних суспільно-політичних товариств.
Важко нині збагнути, як
людина, що народилася
на іншому континенті,
змогла так сильно відчути
біль і скорботу українців,
їхнє прагнення до свободи, незалежності, бачила й
нищівно викривала істинного ворога українського народу, передбачала,
що той принесе їй згодом
кров… Зрештою він і сам
стверджував, що „не можна займатися історією дослідження Голодомору в
Україні, і не стати хоча б
напів українцем“. Саме дослідженням Джеймса Мейса ми завдячуємо тому, що
світ довідався про штучний
Голодомор 1932 – 1933 років в Україні, а ми нині під-

тримуємо його акцію „Свічка у вікні“, якою в листопаді
вшановуємо пам’ять жертв
Голодомору.
Відкриваючи захід директор МІОК доцент Ірина
Ключковська відзначила,
що „Господь обрав цього
великого чоловіка і привів
у світ 18 лютого і поставив його в один ряд з героями Небесної Сотні“ й
відомими українцями, які
боролися за кращу долю
своєї держави. Уродженець індіанського племені
черокі, громадянин США й
справді „був більшим українцем, ніж багато українців
в Україні“. Вона порадила
присутнім ближче ознайомитися з його працями й
усвідомити його велич, бо
„ми, як громадянське суспільство, повинні взяти на
себе обов’язок і повернути
це достойне ім’я в духовний
простір України“.
Про цю величну постать
говорили проректор з науково-педагогічної роботи
Роман Корж, народний депутат України Оксана Юринець, письменниця, лауреат Шевченківської премії з
літератури Галина Пагутяк.
Своїми спогадами-роздумами про чоловіка поділилася член Національної
спілки письменників України, заслужений працівник
культури України Наталія
Дзюбенко-Мейс, яка є упорядником книжок „День і
вічність Джеймса Мейса“
та „Ваші мертві вибрали
мене“. В останній зібрані
матеріали історичних досліджень її чоловіка. Незважаючи на те, що нині він

— у кращих світах, вона й
далі продовжує його справу, розповідає людям про
його нелегку долю, що тісно переплелася з трагічною
долею українців. Йому,
вченому зі світовим ім’ям,
вдалося зробити те, чого
впродовж десятиліть не
змогли зробити українці в
Україні і навіть українська
діаспора: про Голодомор в
Україні заговорили в Сенаті США, у світових ЗМІ, на
міжнародних конференціях... На думку Джеймса
Мейса, це сталося тому,
що „ваші мертві вибрали
мене“.
Наталія Дзюбенко-Мейс
з гіркотою пригадала слова
чоловіка, що: „допоки Росія
черпатиме свої історичні
корені з Києва, вона буде
претендувати не лише на
культурну спадщину України, а й на українську землю.
Жоден народ не пережив
стільки нещасть, як Україна, але вона вижила, зберегла мову, культуру, має

книжка є „таємною зброєю України“, „потужним
енергетичним посланням
крізь віки“, він зрозумів ще
задовго до незалежності
України, а ми, як не сумно
і прикро, лише під час Революції Гідності. Американець з українською душею
був закоханий в українську
пісню, мову, яку вивчив самотужки.
Гостя відповіла на запитання присутніх, а на
завершення заходу студенти першого курсу кафедри
політології ІГСН організували флешмоб, присвячений Джеймсу Мейсу та його
дружині. Ірина Ключковська оприлюднила звернення до міської ради щодо надання імені Джеймса Мейса
одній із вулиць міста. Воно,
як і підписи, зібрані у залі,
будуть передані мерії.
На заході були представлені виставки художніх
творів про Голодомор університетської НТБ, а також
книжки Джеймса та Наталії

| Світлини Катерини Гречин

нагоди дня народження Джеймса Мейса в актовій залі головного корпусу Львівської політехніки Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою 24 лютого провів „Діалоги“ з його
дружиною, поетесою, журналістом, письменницею
Наталією Дзюбенко-Мейс.

вершинні зразки світової
культури, зокрема, твори
Тараса Шевченка, — і це
запорука нашого безсмертя. З часу появи „Кобзаря“
Тараса Шевченка Україна
була приречена на незалежність“. Про те, що ця

Мейс. Перед початком дійства всі мали змогу насолодитися симфонічною музикою у виконанні колективу
камерного оркестру „Поліфонія“.
Катерина ГРЕЧИН
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устами молодих

Н

ещодавно студентки Львівської політехніки Катерина Музюкіна і Наталя Козак здобули
призові місця (1 і 2 відповідно) на обласному етапі Міжнародного мовно-літературного
конкурсу ім. Шевченка і стали учасницями всеукраїнського. Сьогодні дівчата діляться
своїми враженнями від конкурсу і роздумують про актуальність творчості Шевченка для
сучасників

Шевченко — це сучасність
Катерина Музюкіна,
першокурсниця бакалаврату, майбутній практичний психолог:

„Шевченкове
слово додає духу
воїнам“

— Як на обласному,
так і на всеукраїнському рівні ми писали твір
на одну із запропонованих тем. На обласному
були також теоретичні
завдання — наприклад,
назвати картини Шевченка. Спершу я писала
про Шевченка як про
ядро українського народу, роздумувала, в чому
геніальність поета. Цю
тему я пов’язала зі сучасністю. На прикладі
образу сучасного воїна,
який описала цитатами
з творів поета, я наголосила, що Шевченко живе
в кожному з нас. Також
звернула увагу на те, що
якщо ми говоримо про
геніальність Шевченка

як представника українського народу, то сміливо можемо говорити про
геніальність кожного з
нас.
У творі на всеукраїнському конкурсі йшлося
про релігійні цінності
поета. Скажу відверто,
що я була мало ознайомлена з творами на цю тематику. Але й тут пов’язала це зі сьогоденням.
Я створила за творами
Шевченка образ моральних цінностей української дівчини.
…Коли я готувалася
до ЗНО, то перечитала
весь „Кобзар“, багато творів, важливих цитат знаю
напам’ять. Тому очікувала
на перемогу, принаймні в
обласному турі. Загалом
люблю українську мову,
літературу.
Скажу, що творчість
Шевченка надихає сучасних воїнів. Знаю це на
конкретному прикладі,
адже мій тато як командир запорізької військової частини зараз на вій-

Наталя Козак, четвертокурсниця бакалаврату,
майбутній філолог:

„Він вірив
в Україну“
— Насправді у нас
Шевченка недооцінюють.
У школі я не дуже любила
читати його вірші, такі
сумні і похмурі. Тепер розумію, що нам не вміють
подати Шевченка, адже
він не завжди був дідом у
нахлобученій шапці. Шевченко також був молодий,
когось любив, про щось
мріяв… Звичайно, у нього
є різні вірші, але далеко не
завжди сумні, як це ми зазвичай сприймаємо.
На конкурсі я писала
про героїзм у творчості
поета. Провела паралелі зі
сучасністю, адже є з чим —
на сході нашої держави, на
жаль, триває затяжна війна… Згадала, що Шевченко був присутній на Майдані, як уривок з „Кавказу“
читав Сергій Нігоян, а також про те, як у посланнях

Німці пишаються Ґете, італійці —
Петраркою, а ми маємо Шевченка.
Сьогодні він актуальний, як ніколи.
ні. То я знаходжу підбадьорливі рядки Шевченка
і надсилаю йому. Наприклад: „Борітеся — поборете. Вам Бог помагає!“.
Сподіваюся, що творчість Шевченка допоможе мені як психологу в
майбутньому розібратися
в собі і в людях.

хлопцям на фронт ми часто пишемо Шевченкове
„Борітеся — поборете“. У
моєму творі також йшлося
й про месіанізм Шевченка. Ці дві теми, до певної
міри, переплетені.
Це дуже класно, що є
такі конкурси, адже саме
молодь повинна сприйня-

ти Шевченка по-новому.
Він актуальний для сучасників насамперед тим, що,
попри своє нелегке життя, вірив в Україну, в те,
що настане незалежність,
тому що інакше не міг би
написати: „І мене в сім’ї
великій, в сім’ї вольній,
новій“…
Німці пишаються Ґете,
італійці — Петраркою, але
й наша спадщина нічим не
гірша — маємо Шевченка.
Його треба читати і перечитувати. Ми повинні позбутися тої соціалістичності у сприйнятті його творчості, яку нам нав’язували,
й утвердити Шевченка як
національного героя. Я
часто послуговуюся словами О. Вишні: „Вистачило однієї людини, щоб
урятувати цілу націю“.
Навіть Байден у Верховній Раді цитував „Заповіт“
і по-своєму заохотив нас
вивчити творчість Шевченка.
Ірина МАРТИН
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громадська організація

Спільнота, яка дає те, що не купиш за гроші
А
ктивістів ВМГО „Фундації регіональних ініціатив“ („ФРІ“) можна
охарактеризувати одним словом — гіперактивні (в найкращому
значенні). У Львові ця організація має аж два осередки. Про те, чим
цікава і, головне, корисна для молоді приналежність до цієї спільноти, розповів голова правління „ФРІ+“ третьокурсник ІКТА Володимир
Соколовський.

ВМГО „ФРІ“ займається проектами найрізноманітнішого спрямування: айчар, психологія, бюджетні
мандри; організовують правозахисні мітинги, акції, літні табори,
розмовні клуби тощо. Проводять
міжнародні проекти в рамках програми „Еразмус+“, а в Україні співпрацюють із різними громадськими
організаціями. До осередку „ФРІ+“
входить 70 дійсних членів, які вже
втілили власні проекти чи працювали над спільними, і 40 „інтернів“, що
бажають доєднатися до організації.
Минулого літа „ФРІ“ організувала 17 літніх таборів по всій країні, в
кожному з яких брали участь від 50
до 100 осіб. Це поєднання відпочинку (все відбувалося в наметах у
карпатських лісах) і неформальної
освіти. Загальна тема таборів — „Як
стати активним громадянином“, та
кожен осередок (їх в Україні 34) обирає власний напрям, наприклад, осередок „ФРІ+“ проводив навчання з
проектного менеджменту, закарпатські колеги говорили про права людини, в Харкові відбувався ІТ-кемп.
До участі в таборі може долучатися
молодь із будь-якого куточка країни.
— Маємо постійні акції, як всеукраїнський проект донорства —
„Допомогти може кожен“. За час
проведення акції вдалося мобілізувати півтисячі осіб, які здали кров у
центрах донорства, а за статистикою, один донор рятує три життя.
На цьому проекті зрозуміли, що достатньо й двох ініціативних людей,
щоб запустити досить масштабний
проект, який працюватиме. У березні знову повторимо заклик до здачі
крові, — розповів Володимир Соколовський.
Ще один масштабний проект —
„Твоя країна“ має на меті, щоб кожен
українець до 25 років відвідав усі 25
областей країни. До реалізації проекту залучено всі осередки „ФРІ“.
Вони почергово визначають, коли
реалізовуватимуть проект, обирають серед претендентів на участь

двадцять осіб, які ще ніколи не були
в тому чи іншому місті й запрошують до себе. Для учасників складають
кількаденну програму екскурсій містом, зустріч із владою, тренінги. У
Львові проект проводили багато разів у співпраці з Британською радою.
— Поїздивши за кордон, побачивши інших людей, інші країни,
з’являється бажання жити саме в
Україні і розвивати саме Україну.
Мушу сказати, що в нас насправді
все є, але не працює. Тому передовсім треба змінити ставлення до цієї
ситуації, усвідомити, що це наше
і діяти. Через такий проект хочемо
відкрити для молоді Україну, щоб
вони побачили всі можливості для
реалізації тут, — наголосив мій співрозмовник.
Організація, за словами активіста, — це своєрідний пункт, де
для звичайного студента, який лише
ходить на пари і вчиться, відкриють
найрізноманітніші можливості.
Коли починається робота над малесеньким проектом, з’являється
можливість зробити більший, а зі ще
більшим уже можна писати в резюме
про досвід у піарі, айчарі, проектному менеджменті. А відповідний
досвід відкриває більше можливостей подаватися на різні проекти,
тренінги, програми, форуми. Саме
в активній роботі Володимир Соколовський вбачає величезну кількість
можливостей. Передовсім — розширення знайомств, кожне з яких
згодом може перерости в щось цікаве і потрібне. Молоді люди вчаться
правильно поводитися на ділових
зустрічах, переговорах. Якщо ж
бути активним у міжнародних програмах, то це найлегший спосіб добре і швидко вдосконалити знання
іноземної мови, подолати мовний
бар’єр.
Реалізація різнопланових проектів дає можливість зробити своє
резюме цікавим для майбутнього
роботодавця. Бо, як переконаний
хлопець, маючи лише диплом про

отриману освіту, роботу знайти
важко. А коли вже є певний досвід,
коли зрозуміло, що людина активна,
займається самоосвітою, то шанси
стрімко зростають.
— Пишучи резюме чи мотиваційні листи, насамперед треба переконати, що ця робота чи тема вас
справді цікавить і чому повинні обрати саме вас. Обов’язково вказати
про досвід, який маєте у тій сфері,
написати, яка користь буде для вас
і як передаватимете знання іншим.
Зазначити, що для вас цікаві комунікації з новими людьми. Таке резюме
чи мотиваційний лист — матимуть
успіх, — проінструктурував активіст.
Завдяки такому підходу до написання мотиваційних листів у Володимира з’явилася нагода за рік взяти
участь у чотирьох міжнародних проектах, невдовзі поїде на освітні курси в Польщу. Також має три стажування у Львові: у складі команди при
Львівській міськраді займається організацією роботи місцевих громад;
працює в айчар-кав’ярні; входить у
молодіжну контактну групу ОБСЄ,
яка з квітня працюватиме над діалогом Схід — Захід, організовуючи молодіжні табори, тренінги, поїздки.
— Досвід — те, чого не купиш
за гроші. Мені цікаво все, що я ще
не робив. І якщо є можливість щось
нове дізнатися, то я буду там! Як є
щось нове, чого ще не знаю, це означає, що воно цікаве і буду вчитися. Головне не сидіти на місці, а
діяти!, — наголосив на завершення
студент.
Наталія ПАВЛИШИН
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фотофестиваль

коротко

Третій „Спалах“ у Політехніці

25 лютого у Львові на честь
145-річчя видатної української
письменниці Лесі Українки відбулося перформативне дійство за
мотивами її поеми „Одержима“.
Виставу у Львівському драмтеатрі ім. Лесі Українки у форматі
„сторітелінг“ — експериментальна робота з класичним текстом,
відсторонення від його образів,
залучення до дії глядачів — поставив відомий драматург Павло Ар’є.
Поема „Одержима“ цього року
також має ювілей — 115 років від
дати написання.

в

| Світлина Наталі Яценко

ід 22 лютого до 1 березня тривав уже традиційний фестиваль студентської фотографії, який завершився нагородженням найкращих авторів.

Усі роботи організатори „Спалаху“ — Колегія та профком студентів
і аспірантів Політехніки — просили учасників подавати за жанрами
— „Портрет“, „Зимовий пейзаж“,
а також сюжетні світлини, на яких
відображена ситуація в дії. Кожен
мав подати три авторські роботи у
роздрукованому вигляді з невеликим поясненням-описом. На конкурс надійшло 90 фотографій, але
для огляду в холі головного корпусу
Політехніки було виставлено лише
47 — решта або не відповідали вимогам фестивалю, або містили цифрові
шуми.
Звичайно, цьогорічний конкурс
не такий потужний, яким він був
позаторік, коли в ньому брало участь
багато студентів зі всієї України, а
також із закордону. Оскільки за чужими роботами вищого рівня губилися роботи політехніків, то організатори „Спалаху“ вирішили цьогоріч
надати можливість показати себе передовсім аматорам.
Фестиваль не є комерційний,
його створено для популяризації
фото як мистецтва та піднесення
цього виду творчості на більш якісний рівень. Але фотографування з
хобі може перейти у категорію прибуткової роботи. Про особливості
свого фотобачення світу, проведен-

ня фотосесій та шлях до
фотодосягнень під час
майстер-класів розповіли слухачам (більшість
з них, до слова, були
дівчата) Данило Плесницький, Андрій Гудзь,
Олена Лажневська й Тарас Бичко. Усі лектори
— представники журі
„Спалаху“ та майстри
фотосправи.
Окрім задатків, доброї камери й об’єктива,
кожен, хто береться до
фотосправи, потребуватиме і знань. Щоб їх
здобути, варто записатися до фотошколи.
Однак без запалу, вогню
в очах, навчання нічого
не дасть — фотографування треба
пристрасно любити, аналізувати
світлини улюблених авторів, шукати свій стиль, свої ракурси і образи.
При цьому — не боятися стукати навіть у зачинені двері, бо „щоб отримати відповідь, потрібно поставити
запитання“. На всіх майстер-класах
провідною була думка, що робити
треба те, що подобається, а плоди
рано чи пізніше з’являться, бути
спостережливим й оригінальним,
пропускати побачене через себе —
„Завжди беріть із собою камеру, адже
ми не знаємо, що нас чекає за поворотом“ (Тарас Бичко).
Імена переможців фестивалю
було оголошено в актовій залі Політехніки 1 березня. Одним з головних призів конкурсу став графічний
планшет Intuos draw, який надала
„Спалаху“ компанія Novella, офіційний дистриб’ютор Wacom в Україні.
Його отримала Анастасія Романенко
з ЛНУ ім. І.Франка.
Спонсор фестивалю фотошкола
Chik подарувала сертифікат на навчання за знижкою Владиславу Фурді
з ІГСН Політехніки (переміг у номінації „Портрет“), Марті Грицанюк
із ЛНМУ ім. Д.Галицького („Жанр“)
і Надії Данилишин з ІНПП Політехніки („Зимовий пейзаж“).
Наталя ЯЦЕНКО

В українському кінопрокаті
стартував „Політ золотої мушки“, який режисер фільму Іван
Кравчишин називає наївною комедією. В основу сценарію лягли
оповідання львівського письменника Богдана Волошина, відомого
як пан Марциняк. Дійство відбувається в Галичині. Дівчинка на ім’я
Микола, яка любить дивитися кіно
з хмар на небі, тричі розповідає
одну і ту ж історію: про галицький
футбол, галицьке весілля і про
галицький заповіт. Народження,
одруження, смерть запаковані у
надзвичайно яскраву та смішну
обгортку. Зйомки відбувались
у селищах Львівської та Івано-Франківської областей, до них
було залучене місцеве населення.
4 — 8 березня у Львівському палаці
мистецтв відбудеться Х Національне свято шоколаду. Цьогоріч
організатори підтримають шахову
тему: найбільшою скульптурою
стане фігура шахового коня, на
виготовлення якої використають
тонну шоколаду, на традиційному
святковому шоколадному столі
представлять чорно-білі десерти.
Із 27 лютого до 12 березня у Львові Французький альянс організовує фестиваль, присвячений
котам у мистецтві. Організатори „Фестивалю кота“ прагнуть
ушанувати все те, що означає кіт
в уявному й щоденному житті
людей, та наголосити на натхненні, яке коти дарують усім видам
мистецтва. У межах фестивалю
— експозиція „Коти очима львівських митців“, виставка дитячих
малюнків, літературні зустрічі,
показ мультиплікаційних фільмів
та короткометражок.
За матеріалами інформагенцій
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за філіжанкою кави

Повернувся на землю предків
Ю

рій Фединський народився і виріс в Америці, в сім’ї українки та
ірландця. Однак змалку його більше тягнуло до маминих коренів, відчував себе українцем. У 23 роки вперше приїхав в Україну, а
в 25 вирішив, що мусить тут жити. Спершу оселився в Києві, а п’ять
років тому разом із сім’єю переїхав до Крячківки на Полтавщині.
Тут обробляє землю, майструє народні інструменти і популяризує
кобзарство.

Татового коріння не
зрікся, лише зблизився
з маминим
Мама Юрка зі своїми батьками розмовляла лише українською.
Цього вчила і дітей. Юрко відчував,
що це його, рідне. Можливо, тому, у
школі фактично не мав друзів. В американському середовищі почувався
чужим.
У 17 років виникло бажання перейти на мамине прізвище, адже
щораз більше ставив собі запитання:„Хто я?“ Тоді з Бревера став Фединським.
— Я не зрікся татового коріння.
Лише зблизився з маминим. Хоча
тут, у Крячківці, до мене ставляться
як до іноземця, — пояснює Юрко.
Після школи вивчився на музиканта, закінчив клас фортепіано.
Коли вперше приїхав в Україну,
то лише утвердився в тому, ким є
насправді. Його дід — також Юрко
Фединський — вимушено виїхав з
України, втікаючи від радянського
режиму, а внук таки вирішив, що
мусить повернутися сюди:
— Я побачив цю країну справжню, а не з пісень. А коли ще й пізнав
стан її культури, то взагалі пропало
бажання працювати в Америці.
Юрко-молодший оселився у Києві, співпрацював з різними музичними гуртами, кобзарським цехом,
спільно з однодумцями Валерієм
Гладунцем і Тарасом Компаніченком заснував гурти — „Карпатіяни“
та „Хорея козацька“. Одружився з
українкою. Багато їздив місцями
своїх предків. Відчував зв’язок із
ними поза простором і часом. А коли
виникла думка оселитися в Крячківці, дружина Марія охоче підтримала
його. Обрав це село тому, що по-особливому відчув тут козацький дух.
Відремонтував придбану стару хату,
надав їй нового дихання. Обладнав
майстерню, будиночок, де навчаються його учні, які охоче їдуть до

Він також намагається зорганізувати місцеву молодь у фольклорний
колектив. Однак є мало охочих до
цього.
— Молодь здебільшого цікавить
дешева і невибаглива попса. Я ж її
не розумію і не сприймаю. Хочу навчити їх чогось автентичного, заснувати щось на зразок колективу
„Древо“, — пояснює. — Важко з цим.
Доводиться багато переконувати.
Однак цього року вже маємо початок — спершу підготували колядки й
щедрівки, виступили із ними, потім
влаштували концерт до дня закоханих, а тепер готуємо до свята весни.

„Я бідний, але багатий“

Крячківки, щоб навчитися виготовляти народні інструменти.

Любов до автентики
Ще коли був школярем, то знайшов у маминій фонотеці довоєнний запис капели бандуристів. Уже
в дорослому віці відшукав нащадка керівника тієї капели — Юліана
Китастого. Навчився грати і вже
невдовзі грав в українській капелі
бандуристів Детройта.
За десять років життя у Києві
створив кілька фольклорних ансамблів, співпрацював із „Гайдамаками“,
по-особливому зблизився з кобзарським цехом, навчився виготовляти вересайську кобзу, кобзарську
бандуру, панську бандуру (торбан),
мамаївську кобзу, ліру, гуслі.
У Крячківці Юрій Фединський
розвинув кобзарську справу. Відколи
переїхав сюди, двічі на рік запрошує
до себе молодь з усієї України, знайомить із кобзарським репертуаром,
показує, як виготовити той чи інший
древній народний інструмент, вчить
грати на бандурі. Вважає, що купити
інструмент — це проблема, а от виготовити — жодних проблем.
Про кобзарський табір „Свято
торбану“, який ініціює Фединський,
знає кожен зацікавлений народним
мистецтвом.

Фединський зізнається, що майструванням інструментів фактично
не заробляє. Замовлення трапляються здебільшого стихійно.
— Не хочу робити комерції з унікальних народних інструментів. За
участь у кобзарських майстер-класах грошей не беру. Мрію створити
у Крячківці музей. На Полтавщині
такого нема. Так само як нема де
придбати торбан, бандуру чи кобзу.
Хочу, щоб до мого музею українці
приходили дивитися на свою історію.
У Крячківці він обробляє землю,
тому може спокійно прогодувати
сім’ю у якій зростає троє діточок.
Дружина Марія — за фахом інженер-будівельник, депутат місцевої
ради. Родина на початку літа очікує
народження четвертого малюка.
— Я не заробляю. Але й нічого не
потребую, маю все найнеобхідніше.
То який я бідний? — роздумує Юрко.
— От мав би гроші, то наскупляв би
всілякого непотребу. А так обходжуся тим, що маю. Старший син
— першокласник. Має все, що йому
треба до навчання. Транспортом не
користуюся, авта не маю. Отож, на
бензин грошей не потребую.
Така філософія життя людини,
яка в дорослому віці покинула розвинений західний світ, великі цивілізаційні блага й оселилася поруч із
природою, там, де дихає земля його
предків. Він вірить в Україну — вірить так, як далеко не кожен із тих,
хто народився і виріс тут.
Ірина МАРТИН
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

здоровий спосіб життя

Весна: тіло — в діло!
С

трибки через калюжі, сплав корабликів по струмках, біг за переповненим автобусом… Але навесні можливий вже і „серйозний“ спорт
на свіжому повітрі, тільки варто знати і дотримуватися кількох правил рухової активності.

Перехід від статики до кінетики
не має бути різким. Якщо ви цілісіньку зиму провели в стані сплячого
ведмедя, то стати одного дня спринтерським зайцем ніяк не вдасться.
Тому дуже важлива розминка. Після
неї — тонізуючий коктейль, протеїновий, який продають у спортивних
магазинах або який, збивши в блендері молоко, сир, пивні дріжджі, банан чи ягоди і ложку какао, можна
приготувати і самому. Опісля взуваємо зручні кросівки та вдягаємося
відповідно до погоди — йдемо надвір. Не їдемо ліфтом, а спускаємося
сходами — це теж підготовка до аеробних навантажень. До речі, слушна порада від тих, хто привчає себе
до спорту: зранку (а бігати, кататися
на роликах, скейтборді таки ліпше зі
сходом сонця, бо ввечері такі заняття нервову систему збуджують) все
спортивне спорядження — взуття, костюм, куртка — має бути на
видноті. Хто перед сном поскладав
необхідні речі, прокинувшись, має
шанс не перемикатися на інші, неспортивні дії.
Кому нудно займатися бігом, згадайте про велосипед — ті ж наванта-

спортогляд
На території критого львівського велотреку Навчально-спортивної бази літніх видів спорту
МО України відбувся зимовий чемпіонат України з велосипедного
спорту. У змаганнях взяло участь
250 найкращих спортсменів із 18
областей країни всіх вікових та кваліфікаційних груп (чоловіки, жінки,
юніори, юніорки, юнаки, дівчата).
Командні перегони і спринт, індивідуальні та кейрін (гонка за мотоциклом), перегони з вибуттям, групові заїзди, скретч та гіт — змагання з різних видів перегонів тривали
п’ять днів. Учень групи МС-14 коледжу „Інфокомунікації“ Львівської
політехніки Любомир Костишин у
командній гонці переслідування на

ження на ноги, але більше вражень
і можливостей. Разом з друзями
можна помандрувати в інше місто,
а самому їздити не лише по рівній
доріжці парку, а й намагатись підкорити гористі місцевості.
Нема велосипеда, бо дорогий?
Зате є дешева скакалка! Спогади про
дитинство наповнять тіло легкістю
і грайливістю, а результат буде, як
після швидкого бігу (10 хв. стрибків
рівнозначні трьом кілометрам
кросу) — гарна осанка й рельєфні ноги. Щоб не втомитися від одноманітності рухів, можна їх міняти:
стрибати не на обох
ногах, а поперемінно на одній, з перехрещеними руками,
з підняттям колін.
Але навіть зі скакалкою слід бути обережним: починати з
невеликих підходів
тривалістю 30-40 с,
підстрибувати не
високо і приземлятися на пальці, а не
на всю стопу.

3 км та в командному спринті серед
юнаків здобув другі місця.
На засіданні Комітету з питань
науки і освіти ВР України було порушено питання щодо фінансування спортивно-масових заходів
учнівської та студентської молоді.
Представники Комітету з фізвиховання та спорту МОН України
насамперед визначили, що пріоритетними є багатоступеневі змагання, серед яких у цьому році будуть
V Спортивні ігри школярів України,
IV Студентські спортивні ігри України, I спортивні ігри України серед
студентів коледжів, чемпіонати
України серед студентів вишів, змагання патріотичної спрямованості,
участь студентів у європейських студентських іграх та участь школярів у
Всесвітній Гімназіаді. Фінансування

Плавання (нехай тимчасово в
басейні, але з думкою про відкриті
водойми), турне з однодумцями на
роликах та хоча б стрибки на батуті
або півторагодинні вечірні прогулянки — весняних розваг достатньо, лише вибирайте, зважаючи на
потреби й ресурси свого організму. І
нехай стимулом буде власне переконання, що спосіб життя мусить бути
здоровий. На державному ж рівні
маємо указ Президента від 9 лютого
№41 „Про Національну стратегію
з оздоровчої рухової активності в
Україні на період до 2025 року „Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація“. У межах програми — розробка
проектів і будівництво комунальних спортивних
комплексів, басейнів; організація виробництва
модульних спортивних споруд із
застосуванням
сучасних технологій. Тож можемо сподіватися,
що невдовзі вести здоровий
спосіб життя стане ще легше
й приємніше і не лише навесні, а й будь-якої пори року.

буде спрямовано на ті надзвичайно
важливі спортивні заходи, які сприятимуть оздоровленню та фізичній
підготовці молоді.
У Кривому Розі відбувся чемпіонат України зі скелелазіння (вид
програми — болдеринг) серед студентів і студенток. Участь у змаганнях взяло 70 найсильніших спортсменів із 14 вишів семи регіонів України
— міста Києва та Дніпропетровської,
Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Київської, Вінницької
областей. Найкращі скелелази серед
чоловіків — кияни й вінничани, а серед жінок — представники з Кривого Рогу й Харкова. Серед ВНЗ перше
місце посів НТУ „КПІ“.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА
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Англійський
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Індикатор-хамелеон у
хіміків
Бізнесмен, який
розорився і став
неспроможним
боржником

Відповіді на сканворд, опублікований у числі 4

Одиниця
електричного
опору

Письменник, автор роману „Острів
скарбів“

Японські
пірнальниці за
перлами

Створення позитивного образу
політика в ЗМІ

А

Учитель
Страдіварі та
Гварнері

Ім’я українського
журналіста Довженка

Заняття
з метою
розважитися, повеселитися; гра
Розмінна
монета
Лаосу

Тисяча
кілограм

Бразильський
письменник,
автор
роману
„Алхімік“

Троя

Наукове Непрофеприпу- сіонал, сащення, модіяльний
здогад
митець

Рідне
місто
Ісуса
Христа

П

Трубчас- Одиниця
тий елек- роботи Загарбтронаабо
ник
грівник енергії

Довга
глибока
канава

Місце для Сільськомолотьби господарська
зерна
машина

Слонова Великий
пальма
бур’ян

У

Споруда
для ремонту
спортивних суден

Літера
грецької
абетки
Нижня
частина
ноги
людини

Відповіді на сканворд,
опублікований у числі 4
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Відповіді на кросворд, опублікований
у числі 5
Горизонтально: 7. Дракула. 8. Ексклав. 9. Афіна. 10. Канва. 11. Лексика. 12. Данте. 14. Сенат. 16. Саундтрек. 19. Амаду. 20. Іслам. 21. Прайд. 23. Астронавт. 27. Короп. 28. Рояль.
29. Когорта. 31. Ягуар. 32. Лавра. 33. Делегат. 34. Лікарня.
Вертикально: . Брифінг. 2. Хурал. 3. Манекен. 4. Вердикт. 5. Осака. 6. Дайвінг. 12. Дударик. 13. Ескулап. 14. Скіпетр. 15. Тиждень. 17. Уніат. 18. Рампа. 22. Прогрес. 24. Регістр. 25. Наргіле. 26. Цямрина. 29. Краги. 30. Алеко.

Держава
у Центральній
Африці
Секретне
сполучення цифр,
букв

Індійський шахіст, чемпіон світу
Німецька шифрувальна машина
часів
ІІ Світової війни

J J J
— Алло! Це агентство фотомо-

делей?
— Так.
— А скільки ви платите моделям?
— Багато, але приймаємо тільки
з параметрами 90 – 60 – 90.
— Ну з цим проблем немає,
у мене все збігається
— і зріст, і вік, і вага.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

експрес-оголошення

гумористичний проект

„Кубок Політехніки“ збере найталановитіших
Уперше у Львові 23 березня о 18 год. відбудеться новий гумористичний проект
— „Кубок Політехніки“. Під одним дахом в актовій залі Львівської політехніки
(І навчальний корпус) зберуться акули гумору з усіх вишів міста.
Не пропустіть можливість насолодитися найрізноманітнішими жанрами гумору
(КВН, Стенд-ап та багато іншого) від найяскравіших і найталановитіших команд.
За додатковою інформацією просимо звертатися:
Ірина Войтович +38(067)84-84-493 або +38(063)06-17-459,
voytovych.ir@gmail.com та
Олександр Лопушанський +38(063)29-68-800
master.sa.lo@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.

Вважати недійсними втрачені документи:
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Балити Володимира Петровича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Юхимчук Анастасії Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Калинича Василя Васильовича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Чайковської Олени Павлівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Вінтоняк Христини Миколаївни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Жеграй Христини Григорівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Павлюк Анастасії Сергіївни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Лапшія Михайла-Олександра Ігоровича;
студентський квиток № 11037589, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мичко Катерини Орестівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Успенської Діани Юріївни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Заставної Марти Дмитрівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Дзяного Святослава Ярославовича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Шалеви Діани Богданівни.

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

Колектив кафедри вищої
математики Інституту прикладної математики та
фундаментальних
наук
Національного
університету „Львівська політехніка“ глибоко сумує
з приводу передчасної
смерті доктора фізико-математичних наук,
професора кафедри вищої математики
Михайла Антоновича Сухорольського
і висловлює щирі співчуття родині, близьким
та друзям покійного.

Колектив кафедри міжнародної інформації ІМФН
Національного університету
„Львівська
політехніка“
висловлює щирі співчуття
доценту кафедри Петрові
Михайловичу
Сухорольському через передчасну
смерть батька — професора
кафедри вищої математики
Михайла Антоновича
Сухорольського.

Колектив
кафедри
технології
біологічно
активних
сполук,
фармації та біотехнології Інституту
хімії та хімічних технологій
Національного
університету
„Львівська політехніка“ глибоко
сумує з приводу передчасної
смерті доцента кафедри, кандидата
фармацевтичних наук
Володимира Степановича Комара
(20.03.1946 р. — 29.02.2016 р.)
та висловлює щирі співчуття рідним
та близьким.

ч. 6 [2926]
3 — 16 березня 2016

Колектив кафедри механіки та
автоматизації
машинобудування
Інституту
інженерної
механіки
та
транспорту
Національного
університету „Львівська політехніка“ вітає зі 70-річним
ювілеєм доцента кафедри, кандидата технічних наук
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МНОГАЯ ЛІТА!

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

МНОГАЯ
ЛІТА!

Колектив навчальнометодичного
відділу
Національно університету „Львівська політехніка“ щиро вітає
із 60-літтям начальника

Ярослава Антоновича
ЗІНЬКА.

•

За 45 років праці у Львівській політехніці Ярослав Антонович
підготував не одне покоління молодих спеціалістів, має
великі здобутки у творчій та науковій роботі.
Прийміть, шановний ювіляре, найкращі наші побажання
довгого віку, щастя без ліку, здоров’я міцного, радості
і добра людського.

Валерія Миколайовича
СВІРІДОВА.
За доброту і вдачу, красу душі,
За скромність і молодість сердечну,
Прийміть від нас усіх тепло сердець,
А разом з тим, повагу безконечну!

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
3 березня — „Мадам Баттерфляй“
(опера). 18.00.
6 березня — „Попелюшка“
(опера, прем’єра). 12.00,
„Жізель“ (балет). 18.00.
10 березня — „Лілея“ (балет). 18.00.
11 березня — „Дон Жуан“. 18.00.
12 березня — „Страшний двір“.
(опера). 18.00.
13 березня — „Лускунчик“. 12.00,
„Запорожець за Дунаєм“. 18.00.

Національний
академічний український
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
3, 4 березня — „Земля“. 18.00.
5, 6, 12, 13 березня — „Різдвяна ніч“
(прем’єра). 18.00.
9 березня — „Державна зрада“. 18.00.
10 березня — „Невольник“. 18.00.

11 березня — „Назар Стодоля“. 18.00.
15 березня — „Безодня“. 18.00.
16 березня — „Останній гречкосій“.
18.00.

6 березня — „Слава героям“ (прем’єра).
19.00.
13 березня — „Річард після Річарда“.
18.00.

Львівський академічний
театр ім. Леся Курбаса

Перший український
театр для дітей та
юнацтва

5, 6 березня — „Благодарний Еродій“.
19.00.
8, 12, 13 березня — „Ножі в курях, або
Спадок мірошника“. 19.00.

Львівський академічний
театр „Воскресіння“

3, 4 березня — „Танець життя“
(прем’єра). 19.00.
5, 6, 8 березня — „Танець життя“
(прем’єра). 18.00.
11 березня — „Весела корчма“. 19.00.
12, 13 березня — „Весела корчма“. 18.00.

Львівський драматичний
театр імені Лесі Українки
4 березня — „Великий льох“. 19.00.
5 березня — „Баба Пріся“. 18.00.

3 березня — „Наш Тарас“. 13.30, 16.00.
4 березня — „Зоряний хлопчик“.
14.00.
5 березня — „Небезпечна гра“. 18.00.
6 березня — „Лялька Реґґеді Енн“.
12.00.
9 березня — „Наш Тарас“. 14.00.
10 березня — „Маленька Баба-Яга“. 11.00.
11 березня — „Маленька Баба-Яга“.
12.00.
12 березня — „Крила ангела“. 18.00.
13 березня — „Маленька Баба-Яга“.
12.00, 15.00.
15 березня — „Втеча з реальності“.
12.00
16 березня — „Зоряний хлопчик“. 12.00.
„EMPTY TRASH, або Спалюємо
сміття“. 18.00.
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