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Чому Ви вибрали Львівську політехніку?

Олександр Левицький, студент першого курсу Інституту 
архітектури:

„Тут одна з найкращих архітектурних 
шкіл“
Для мене, тернополянина, навчатися у Львівській полі-
техніці — дуже престижно. Архітектуру обрав, бо тут 
одна з найкращих архітектурних шкіл. Маю намір пов’я-
зати своє майбутнє з містобудуванням. Сподіваюся, що 

здобутий фах допоможе мені реалізувати себе в різних галузях: в дизайні, 
проектуванні будинків чи містобудуванні.

Анна Андрух, студентка першого курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Тут навчалася моя мама“
Прийшла в Політехніку, бо тут навчалася моя мама. Ма-
буть, тому, цей університет мені рідніший від усіх інших 
вишів. Я тут почуваюся дуже комфортно. Вчитимусь 
на прикладній лінгвістиці, бо з дитинства подобається 
англійська мова: я її добре знаю і, власне, з нею хотілося 
б пов’язати своє майбутнє.

Станіслав Пірус, студент першого курсу Інституту 
будівництва та інженерії довкілля: 

„Сподіваюся, не матиму проблем із 
працевлаштуванням“
Обрав Політехніку, бо це один із найперспективніших вишів 
в Україні. А ще тому, що тут навчався мій батько. Він з особ- 
ливою теплотою розповідав про своїх викладачів. Будівельну 
спеціальність обрав, бо вона нині дуже популярна: в країні 
швидким темпом розвивається будівництво, є багато вакансій і, сподіваюся, 
не буде проблем із роботою. Планую також брати участь у спортивних захо-
дах, бо ще зі школи займаюся важкою атлетикою: боротьбою, карате, дзюдо.

Олександра 
Варваренко, 
студентка 
першого курсу 
Інституту 
комп’ютерних 
наук та 
інформаційних 
технологій:

„Мій майбутній 
фах  дуже 
перспективний“
Ще навчаючись у школі, ча-
сто з друзями навідувалася до 
головного корпусу Львівської 
політехніки. Тут працюють 
мої батьки-хіміки, які хоті-
ли, щоб я теж стала хіміком. 
Але я обрала спеціальність 
„комп’ютерні науки“. Мені 
здається, що цей фах — дуже 
перспективний, дає можли-
вість не лише знайти добру 
роботу, а й пристойну зарп-
латню.

Cтаніслав 
Гринишин, 
студент 
першого курсу 
Інституту 
комп’ютерних 
технологій 
автоматики 
та метрології:

„Маємо навчитися 
гідно протистояти 
ворогові“
Знаю, що випускники Львів-
ської політехніки добре реа-
лізовують себе в житті, тому, 
сподіваюся, що й мені згодом 
пощастить. Обрав нову в уні-
верситеті спеціальність „кі-
бербезпека“: вона дуже пер-
спективна, цікава і потрібна, 
адже маємо навчитися гідно 
протистояти ворогові. Оскіль-
ки Політехніка дає не лише 
знання, а й вчить бути актив-
ним у суспільному житті, то не 
стоятиму осторонь студент-
ського й громадського життя.

Емілія Залуцька, студентка першого курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Політехніка допоможе мені гармонійно 
розвиватися“
Я захоплююся вивченням іноземних мов, а Політехні-
ка допоможе мені поглиблювати знання, безпосеред-
ньо пов’язані з моєю майбутньою професією — при-
кладною лінгвістикою. Знаю, що тут є дуже багато 

цікавих програм, завдяки яким можна буде проходити стажування за 
кордоном чи в інших українських містах. Також чула добрі відгуки 
про викладачів, а це теж дуже важливо. Свій вибір я зробила сама і вва-
жаю його правильним, адже Політехніка допоможе мені гармонійно                                                                                                  
розвиватися.

Опитувала Катерина ГРЕЧИН
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посвячення в студенти

У добру путь, першокурсники!
На майдані коло четвертого корпусу Львівської політехніки                  

1 вересня на урочистому церемоніалі першокурсники прийня-
ли присягу студента.

Тут — голку не пропхаєш. Всю-
ди усміхнені лиця, юнаки і юнки — в 
прегарних вишиванках, голови дівчат 
здебільшого прикрашені вінками і 
квітами. Здається, цьому дню радіє й 
сонце, яке припікає зовсім по-літньо-
му. Першокурсники вже вишикувалися 
за інститутами, поруч з ними — їхні 
майбутні викладачі і батьки (останні, 
мабуть, забули, що це все ж не їхнє свя-
то, заступивши своїх чад спинами). А 
допоки всі чекають початку дійства, 
хористи і духовий оркестр виконують 
українські пісні і марші. 

І ось нарешті звучать фанфари 
і могутнє „О, Україно“ у виконанні 
духового оркестру. З фойє четверто-
го корпусу під звуки маршу студент і 
студентка виносять хоругву, з ними 
— директори інститутів у мантіях, які 
проходять повз колону студентів і зу-
пиняються кожен біля свого інституту. 

Ведуча — старший викладач ка-
федри персоналу та адміністрування 
ІНЕМ, заступник голови „Просвіти“ 
Львівської політехніки Надія Любому-
дрова — представляє численних гос-
тей, які прибули на студентське свято. 
Вітаючи першокурсників з урочистим 
церемоніалом — прийняттям присяги, 
вона нагадує, що „вже третій рік нашу 
незалежність мужньо захищають від 
підступного ворога десятки тисяч без-

страшних воїнів, у числі яких 
— студенти, випускники і ви-
кладачі Львівської політехні-
ки“. Саме завдяки цим героям, 
які „тримають над нами небо 
і пишуть нашу історію“, сту-
денти можуть здобувати свою 
освіту під мирним небом. Вона 
також нагадала, що цьогоріч 
Політехніка — потужній ос-
вітньо-науковий центр, один з 
провідних університетів Укра-
їни та Європи — відзначатиме 
ще одне своє велике свято — 200 років 
від дня заснування. Надія Любомудро-
ва висловила впевненість, що урочи-
ста мить присяги студента Львівської 
політехніки надасть кожному „сили, 
наснаги, енергії на творчій дорозі до 
знань, до вдосконалення особистості“ 
і побажала їм успіхів у навчанні.

Хористи та духовий оркестр уні-
верситету виконують Державний гімн 
України. Відмінники навчання Ірина 
Старик (ІКНІ) та Іван Брусак (ІГДГ) 
урочисто піднімають Державний пра-
пор України. 

Ведуча надає слово ректору профе-
сору Юрію Бобалу. У своєму виступі 
очільник університету вітає студен-
тів, їхніх батьків, викладачів і гостей 
з Днем знань „у найпрестижнішому 
технічному виші України і Європи“, 

підкреслюючи, що „Львівська політех-
ніка сьогодні гостинно відчиняє двері 
для 9,5 тисяч студентів, з яких 4 тися-
чі — зараховані на ступінь бакалавра. 
Серед них понад 500 медалістів, пере-
можців всеукраїнських і міжнародних 
олімпіад“. 

— Сьогодні для вас розпочинається 
новий етап у житті: ви отримали шанс 
стати справжніми фахівцями і саме 
від вас залежить, чи вміло скористає- 
теся цим, — наголошує Юрій Ярос-
лавович. — Пам’ятайте: неперервне, 
систематичне навчання — це міні-
мальна вимога для досягнення успіху 
в будь-якій сфері. Найкращі інвестиції 
— це інвестиції у знання. Вкладайте 
свій час, зусилля в себе, свої знання,                                  

Закінчення на 4 с. m

форум видавців

Велика зустріч книголюбів і книготворців
Через тиждень Львів з 15 до 18 вересня 

перетвориться на книжкову мекку, 
яка охопить 60 локацій у центрі міста і, 
зокрема, Палац мистецтв. Гості прибудуть 
з 28 країн, фокусна тема заходів – „Межі 
кордонів“.

Основні заходи 23 
Форуму видавців будуть 
незмінні – книжковий 
ярмарок, церемонія вру-
чення книжкової премії 
„Найкраща книга Фору-
му-2016“, ніч поезії та му-

зики non-stop, міжнарод-
ний літературний фести-
валь, бібліотечний форум, 
благодійна акція для людей 
літнього віку „Третій вік: 
задоволення від читання“ 
тощо. Вперше у програмі 

– фестиваль на 
честь відомого 
польського пись-
менника-фантас-
та, львів’янина 
Станіслава Лема 
„Місто Лема“.

Почесним гостем Фо-
руму стане письменник, 
професор слов’янських 
мов і літератур Єльського 
університету (США) Томас 
Венцлова. А зірковим го-
стем – Фредерік Беґбедер, 

один із найвідоміших су-
часних французьких пись-
менників, публіцист і лі-
тературний критик, автор 
книг „99 франків“, „Уна 
і Селінджер“, „Кохання 
триває три роки“, „Бесіди 
нащадка епохи“.

Більше про Форум – 
http://bookforum.ua, а та-
кож – у наступних числах 
„Аудиторії“.

Н. Я.
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навчання. Ніщо у світі не може замі-
нити наполегливість, навіть якщо ви 
дуже талановиті чи геніальні. Без на-
полегливості та праці вам не вдасться 
реалізувати себе у житті. Цінуйте час, 
бо його не можна отримати більше ні 
за які гроші.

Він нагадав студентам, що ті мають 
сумлінно працювати, впевнено йти 
до мети, домагатися високого статусу 
студента Львівської політехніки, про-
жити студентські роки „цікаво і свідо-
мо“, побажав кожному успіху на шляху 
підкорення нових вершин, наполегли-
вості та цілеспрямованості. 

Студенти-першокурсники Тетяна 
Топчій (ІГСН) та Олексій Джусь (ІКНІ) 
зачитують слова присяги, якою разом 
з іншими першокурсниками  урочисто 
присягають: наполегливо здобувати 
знання та професійні вміння і постій-
но їх поглиблювати; дбати про добре 
ім’я свого університету, примножу-
вати його досягнення; берегти честь 
та гідність студента Львівської полі-
техніки; працювати для добра своєї 
родини, українського народу та його 
держави…

Ректор Політехніки за традицією 
вручає студентам-першокурсникам 
символічний студентський квиток та 
ключ до знань. Звучить студентський 
гімн „Гаудеамус“.

З Днем знань і посвяченням у сту-
денти першокурсників привітав голо-
ва ЛОДА Олег Синютка. Користуючись 

нагодою, він вручив нагрудний знак і 
посвідчення завідувачу кафедри на-
півпровідникової електроніки ІТРЕ 
професору Анатолію Дружиніну, яко-
му Указом президента України при-
своєно почесне звання „Заслужений 
діяч науки і техніки“. Відзнаки Пре-
зидента — ювілейні медалі „25 років 
Незалежності України“ отримали 
професор кафедри містобудування 
ІАРХ Богдан Посацький та керівник 
Ресурсного центру освітніх інформа-
ційних технологій для осіб з особливи-
ми потребами Львівської політехніки 
Оксана Потимко. Присутні оплесками 
привітали й директора МІОКу доцента 
Ірину Ключковську, якій таку медаль 
Петро Порошенко вручив особисто. 

Теплі слова привітань і напучу-
вань почули першокурсники й від 
міського голови Андрія Садового, де-
путата Львівської обласної ради Уля-
ни Дорош, депутата Верховної Ради 
України Оксани Юринець, першого 
заступника голови Ради федерації ро-
ботодавців України, члена правління 
Асоціації випускників Політехніки 
Івана Ривака та учасника АТО, офіце-
ра Національної академії сухопутних 
військ ім. гетьмана Петра Сагайдачно-
го, старшого лейтенанта Руслана Фі-
ліпсонова (дев’ять років тому він теж 
стояв на цьому майдані, бо став сту-
дентом ІМФН. Закінчивши військо-
ву кафедру Академії Сагайдачного, 
отримав фах і звання офіцера запасу. 
З початком війни його мобілізували. 
На війні з російським агресором от-

римав поранення й переніс 50 опера-
цій. Нині знову в строю: проходить 
військову службу у своїй військовій 
альма матер).

— Не забувайте, що нині в країні 
йде війна, тому можливість навчатися 
і жити у мирному місті — це заслуга 
сотень тисяч воїнів, які героїчно і 
жертовно стримують ворога на пере-
довій, — відзначив Руслан. — Підтри-
муйте військо, ставайте його волон-
терами, відвідуйте поранених бійців, 
не забувайте родини загиблих воїнів, 
майданівців, не будьте байдужі до їх-
ньої долі, бо в єдності — наша сила.

Після привітань академічний ка-
пелан Львівської політехніки Всечес-
ний отець Тарас Жеплинський благо-
словив студентів-першокурсників на 
нову життєву дорогу. Звучить „Боже 
великий єдиний“ у виконанні хору.  

Опісля до спудеїв виходить го-
нець з факелом у руці. З фронтону 
головного корпусу зійшли й три музи 
— Інженерія, Архітектура й Будів-
ництво та Механіка, які стали осно-
вою Львівської політехніки (нині та-
ких муз мало б бути аж 17). У руках у 
них — шестірня, книга, капітелій. До 
студентів звернувся і перший ректор 
Львівської політехнічної школи, ар-
хітектор головного корпусу Політех-
ніки Юліан Захарієвич. Він закликав 
нове поповнення університету — 
майбутніх інженерів, учених — впи-
сати „нові і славні сторінки в історію 
величну Політехніки“.

Народний ансамбль танцю „Вір-
ність“ вітає студентів своїми піснями і 
запальними танцями. В небо злітають 
серпантин і синьо-жовті кульки з на-
писом „200 років“. Звучить пісня „Про 
Україну“… На майдані ще довго луна-
ють розмови, обійми, серед натовпу 
підносять назви груп, які запрошують 
студентів гуртуватися і разом йти в 
аудиторії.

Свято, сценарій якого підготу-
вав заслужений працівник культури 
України, директор Народного дому 
„Просвіта“ Степан Шалата, закінчи-
лося. Попереду — навчальні будні. 
Хай щастить вам, першокурсники, на 
цій нелегкій ниві і ніколи не полишає 
вас відчуття святковості, заряд бадьо-
рості і прагнення підкорювати щораз 
вищі вершини у навчанні і науці.

Катерина ГРЕЧИН

посвячення в студенти

У добру путь, першокурсники!

m Закінчення. Початок на 3 с.
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коротко

Переходу магістратури на платну 
основу не буде. Про це заявив 
прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман за результатами нара-
ди з питань бюджету на 2017 рік. 
Нагадаємо, Міністерство фінансів 
пропонувало зробити навчання в 
магістратурі тільки платним. Рані-
ше також йшлося про скорочення 
витрат на стипендії студентам 
вишів (за винятком сиріт, інва-
лідів тощо). Триває обговорення 
питання про зміну системи виплат 
стипендій і запровадження двох 
категорій стипендії — соціальної 
й академічної (за успіхи в навчан-
ні).

Пріоритетні тематичні напрями 
розвитку науки і техніки. Перелік 
напрямів на строк до 2020 року 
затвердив КМУ. Вони спрямовані 
на підвищення обороноздатності 
держави, захист цивільного насе-
лення, розвиток космічної галузі, 
медицини, аграрного сектора і 
транспорту. Під них розробляють 
спеціальні цільові програми, дер-
жзамовлення на відповідні науко-
во-технічні розробки і продукцію. 

6 українських вишів — у переліку 
найкращих університетів світу. 
Найвище серед них — на 382-й по-
зиції — ХНУ ім. В. Каразіна. Нижче 
у рейтингу також КНУ ім. Т. Шев-
ченка, КПІ, ДонНУ, ХПІ та Сумський 
державний університет. Загалом у 
переліку, складеному Quacquarelli 
Symonds (QS), — 916 вишів.

Обговорюємо концепцію Нової 
української школи. Освітяни і 
громадськість можуть долучатися 
до процесу впродовж вересня 
(матеріали є на сайті МОН). МОН 
декларує готовність виправляти 
і доповнювати концепцію. Серед 
основних акцентів концепції: 
ключові компетентності для 
життя, педагогіка партнерства, 
способи мотивації вчителя тощо.

Українці — найкращі в ракето-
моделюванні. Доросла збірна 
України посіла перше місце у 
командному заліку на чемпіона-
ті світу з ракетомоделювання, 
який цьогоріч відбувся в Україні 
на полігоні недалеко від Львова. 
Друге місце серед команд посіла 
Болгарія, на третьому — США.

За матеріалами інформагенцій, МОН 

знай наших!

Нагорода за професійну 
інтерпретацію
Недавно у Львівській політехніці відзначили студентів університе-

ту — переможців конкурсу „Професіонали майбутнього — 2016“ 
від компанії Vodafone Україна. За ідею щодо розроблення найкращого 
3G-рішення для мобільного оператора студенти ІТРЕ Андрій Цуркан, 
Дмитро Тертишний, Анастасія Редька, Роман Палюшинський і Богдан 
Калитка отримали грошові нагороди.

Проректор Політехніки Дмитро 
Федасюк побажав „професіоналам 
майбутнього“ здобувати нові знан-
ня, розвиватись у навчанні та профе-
сійній практиці, а завідувач кафедри 
телекомунікацій Михайло Климаш 
подякував компанії Vodafone за мож-
ливість для молоді працювати над ак-
туальними практичними задачами, 
адже щоразу теми конкурсу — „на 
кілька кроків попереду сьогодніш-
нього дня“.

Костянтин Воробйов, заступник 
генерального директора Vodafone 
Україна, регіон Захід, нагадав, що 
Vodafone — одна з найбільших сві-
тових телекомунікаційних компа-
ній, яка активно розвивається й орі-
єнтована на інновації, тому синергія 
освіти й бізнесу — дуже важлива. Між 
компанією Vodafone Україна і п’ятьма 
студентами ІТРЕ підписано договір, 
відповідно до якого молоді люди як 
переможці конкурсу отримають по 
25 тис. грн. У що саме їх вкласти, ви-
рішили ще не всі, але загалом орієн-
товані на самоосвіту, скажімо, курси 
англійської чи програмування.

На змаганні політехніки запро-
понували найкращі 3G-рішення для 
мобільного оператора (перемож-
цем в іншій категорії стала команда 
з Одеської національної академії 
зв’язку ім. О. Попова). Основна за-

дача, як пояснює студент Роман Па-
люшинський, полягала в тому, щоб 
забезпечити кращу якість зв’язку з 
мінімальним залученням додаткових 
коштів. У своєму проекті — „Удо-
сконалення архітектури та плану-
вання мережі радіодоступу шляхом 
інтеграції множини малих комірок“ 
— команда запропонувала вико-
ристовувати вже відомі методи, але 
„у своїй інтерпретації“: йдеться про 
певну модель побудови множини ма-
лих комірок і відповідний алгоритм 
її роботи, що дозволяє ефективніше 
використовувати частотний ресурс і 
забезпечувати вищу пропускну здат-
ність кінцевим абонентам, відчутно 
економити електроенергію і кошти 
на побудові базових станцій. Ще 
один важливий аспект — адаптація 
системи під користувача: вона змі-
нюється і перебудовується відповід-
но до абонентського навантаження 
— міри скупчення користувачів і 
згенерованого об’єму трафіків (обсяг 
комунікацій за одиницю часу); коли є 
потреба, активізується більше малих 
комірок, коли нема — вони вимика-
ються.

За 10-річну історію конкурсу 
„Професіонали майбутнього“ полі-
техніки перемагали чотири рази.

Ірина ШУТКА
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на часі

Першокурсники знайомляться                                  
з віртуальним навчальним середовищем

Упродовж перших двох тижнів вересня для сту-
дентів перших курсів усіх спеціальностей три-

ває практикум із набуття навичок із використання 
інформаційних технологій у навчальному процесі.

Такі заняття відбува-
ються вперше. Львівська 

політехніка давно розро-
била і впровадила в дію 

віртуальне навчальне се-
редовище, користуватися 
яким можуть усі студенти. 
Кожна група має одне лек-
ційне та одне практичне 
заняття. Заняття відбува-
ються для студентів усіх 

інститутів. 
– Першокур-

сникам доречно 
ознайомитися з 
його особливос-
тями ще перед 
тим, як вони ре-
єструватимуть 
себе на різні 
дисципліни, от-
римати загаль-
не поняття про 
ВНС, навчитися 
користуватися 
сайтом, ресур-
сами, зрештою, 
не лише вірту-
ального сере-
довища, але й 

студентської чи наукової 
бібліотеки, дізнатися, 
яким чином можна здійс-
нювати пошук, – розпові-
дає доцент кафедри спеці-
алізованих комп’ютерних 
систем Галина Клим, яка 
проводить практикум. 

Користуючись вір-
туальним навчальним 
середовищем, студент 
може почерпнути з нього 
необхідну інформацію, 
пройти тестування, вико-
нати певні завдання для 
самоперевірки. На думку 
Галини Клим, такий прак-
тикум доречно проводити 
першокурсникам не лише 
бакалаврату, а й магістра-
тури, адже чимало їх всту-
пають до Львівської полі-
техніки після навчання в 
інших вишах.

Ірина МАРТИН

форум видавців

Нові видання, презентації, автограф-сесії
Видавництво Львівської політехніки традиційно готується до Фору-

му видавців. Про те, з чим саме воно зустрічатиме книжкове свято 
цьогоріч, розповідає спеціаліст відділу маркетингу та розповсюджен-
ня Наталя Кавецька. 

Щоосені видаємо багато нови-
нок із різних галузей для допомоги 
у навчанні студентам та спеціально 
до початку великого книжкового 
свята у Львові. До 23 Форуму видав-
ців ми підготували нові видання з 
психології, правничої тематики від 
Інституту права і психології. Багато 
літератури запропонуємо майбут-
нім юристам – „Адміністративне 
судочинство України“, „Охорона 
державної таємниці“ „Криміналь-
но-виконавче право України“ тощо. 

Найновіші наші книжки бороти-
муться за перемогу у конкурсі „Най-
краща книга Форуму видавців-2016“. 
Це монографія Івана Хоми „Історія 
військового формування Січових 

стрільців (1917 – 1919 роки)“, під-
ручник із риторики авторства Зо-
ряни Куньч та Ірини Шмілик, „Пси-
хологія особистості“ Мирона Варія, 
монографія Юрія Фурдаса і Василя 
Желиха „Біогазові технології: теорія 
і практика“, перша частина навчаль-
ного посібника „Лазерні технології“ 
(автори – Ярослав Бобицький, Гали-
на Матвіїшин), „Геоматика в моні-
торингу довкілля та оцінці загроз-
ливих ситуацій“ за редакцією Олек-
сандра Дорожинського та „Фізика 
електромагнітних явищ“ Григорія 
Понеділка.

Під час Форуму відбудуться і пре-
зентації книжкових новинок. Отож, 
14 вересня о 15 годині у читальній 

залі студентської 
бібліотеки на Ми-
трополита Андрея 
презентуватиме-
мо вже згадувану 

монографію Івана Хоми та довід-
кове видання „Львівська політехні-
ка в пресі 1844 – 1900“, яке уклала 
Поліна Вербицька. Цього ж дня о 13 
годині Віктор Неборак представля-
тиме книгу „Іван Франко. Вершини 
і низини“. На стенді видавництва у 
Палаці мистецтв заплановано авто-
граф-сесії з Іриною Фаріон, Вікто-
ром Небораком та Іваном Хомою. 

Чекаємо наших відвідувачів у 
звиклому для всіх місці – це стенд 
205 на 2 поверсі і намети 43 і 44 на 
подвір’ї Палацу мистецтв. Буде бага-
то книжок, новинок, акцій, знижок і 
приємного спілкування.

Ірина МАРТИН
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Львівська політехніка постала                                     
з Реальної школи
Пропонуємо увазі читачів матеріал, підготовлений одним із дослід-

ників історії Львівської політехніки, який аргументує, чому наша 
альма-матер саме цього року відзначає 200-ліття свого заснування.

Тривалий час вважалося, що ко-
рені Національного університету 
„Львівська політехніка“ сягають 
1844 року, коли австрійський уряд 
шляхом реорганізації утворив Тех-
нічну академію у Львові. З цього 
історичного факту стає зрозуміло, 
що академія постала не як ново-
створений навчальний заклад, а як 
навчальна установа, створена на 
базі вже діючої Реально-торговель-
ної академії. 

Після від’єднання торговельного 
відділення у 1875 році Технічна ака-
демія стала повністю технічно-при-
кладним навчальним закладом. 1876 
року академія урочисто відзначила 
своє 60-річчя. За точку історичного 
відліку брали час створення Цісар-
сько-королівської реальної школи у 
Львові. З цієї нагоди було створено 
і затверджено герб Львівської по-
літехніки, основними елементами 
якого стали технічно-прикладні 
напрями навчальної діяльності: 
архітектурний, будівельний та ме-
ханічний.

1894 року професор та доктор 
математики Владислав Заячків-
ський вперше опрацював історію 
вишу та видав монографію „Цісар-
сько-королівська політехнічна шко-
ла у Львові. Історичний нарис про 
її заснування, розвиток і сучасний 
стан“. Він чітко зазначає, що запо-
чаткування Політехніки сягає часу 
створення Цісарсько-королівської 
реальної школи у Львові.

Польський історик Збислав По-
плавський у праці „Походження 
Львівської політехніки“, яку було 
надруковано 1992 року, зауважує, 
що у Німеччині, Австрії і Швейца-
рії вищі технічні навчальні заклади 
ведуть свій відлік від реальних шкіл.

У видавництві Вроцлавської по-
літехніки 1993 року вийшла книж-
ка „Львівська політехніка. 1844 
– 1945“. У цій колективній праці 
дослідники доказують, що початок 
Львівської політехніки сягає часу, 
коли у Львові було створено Реаль-
ну школу з технічним напрямом. 

Отже, цілісну історію Націо-
нального університету „Львівська 
політехніка“ варто розпочинати з 
часу створення Реальної школи у 
Львові, що документально підтвер-
джується королівським декретом 
австрійського імператора Франца І 
за № 78, який підписано у Мілані 7 
березня 1816 року. У ньому вказа-
но, що процес створення Реальної 
школи у Львові розпочався 4 верес-
ня 1810 року, коли Надзвичайна 
придворна комісія у Відні вперше 
розглянула клопотання Галицького 
губернаторства „щодо заснування 
Реальної школи у Львові з найви-
щою резолюцією“, а завершився 
7 березня 1816 року після того, як 
поданий проект підписав імпера-
тор Франц І. 

У рапорті Придворної навчаль-
ної комісії „Про заснування Реаль-
ної школи у Львові зазначено, що 
1816 року „справа заснування Ре-
альної школи у Львові набула широ-
кого розголосу. Проект організації 
цієї школи набирає правової сили. 
Потрібне Ваше схвалення. Проект 
успішно рухається вперед. Може 
здійснитися Ваша ідея об’єднання з 
Політехнічним інститутом у Відні, 
але на це потрібно зачекати. Поча-
ток (зав’язок) цієї установи уже є. 
Поки що Політехнічного інституту 
у Львові немає. Натомість заклада-
ється Реальна школа, котра у змо-
зі зарадити собі із цим завданням. 
Заклад забезпечить стале і тривке 
навчання, стане цариною науки, 
ремесел, діловодства та фахового 
викладання. Пізніше влада у Львові 
зможе переінакшити (видозмінити) 
цей навчальний заклад. Та зараз це 
потрібно відкласти у сторону“. (Мі-
лан, 07.03.1816 року, з особистим 
підписом імператора Франца І) // 
Акт “OstA, AVA, StNK, Ktn.685, 124 
ex Martio 1816“.

Новостворена Реальна шко-
ла розміщувалася в будівлі, що на 
вул. Вірменській, 20, а з 1844 року 
Технічна академія вже розмістила-
ся у новозбудованому навчальному 

корпусі на початку вул. Вірмен-
ської, 2, який стояв поруч з голов-
ною будівлею тодішнього Львів-
ського університету (тоді він мав 
статус ліцею).

У навчальній будівлі поряд з ве-
ликою лекційною залою, механіч-
ними та хімічними лабораторіями, 
лабораторією лиття, великою кім-
натою для малювання та креслення 
були також кабінети адміністратив-
ного керівництва школи. 

Тоді реальна освіта протистав-
лялась класичній та давала необ-
хідні технічні знання для дальшої 
професійної діяльності. Вступати 
до Реальної школи дозволялось 
випускникам, що закінчили 4-річ-
ну Нормальну школу. Навчальний 
процес здійснювався на основі ні-
мецьких освітніх програм, які були 
пристосовані до місцевих вимог. У 
навчальних планах основна роль 
відводилась предметам природни-
чо-математичного циклу, креслен-
ню, рисунку та вивченню сучасних 
мов. Утримувалась школа за кошти 
нововведеного місцевого промис-
лового податку. 

Після проведеної у Австрій-
ській монархії 1863 року освітньої 
реформи освіта була поділена на 
вищу, середню і елементарну. Тех-
нічна академія у Львові тільки че-
рез 14 років після того стала вищим 
навчальним закладом, отримавши 
1877 року статус Hochschule . З 1894 
року, всіх, хто навчався у Політех-
ніці, гордо величали техніками.

Отже, керуючись засадничим 
принципом історизму, еволюцій-
ною системою літочислення ВНЗ, 
вивченими документами Загаль-
ного Урядового, Фінансового і 
Придворного архівів Республіки 
Австрія у Відні, Центрального дер-
жавного історичного архіву Укра-
їни у м. Львові, можемо ствердно 
констатувати, що заснування Наці-
онального університету „Львівська 
політехніка“ сягає часу створення у 
Львові Цісарсько-королівської ре-
альної школи.

Роман МЕЛЕХ, 
голова історико-краєзнавчого 

товариства „Літопис“
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люди університету

„В науці не все так легко і просто“

Професор кафед-
ри вищої геоде-

зії та астрономії 
Степан Савчук тру-
диться в Інституті 
геодезії (колись 
геодезичному 
факультеті) Львів-
ської політехніки 
вже тридцять років.

Професію 
визначила 
армія

Обрати свою май-
бутню професію Степану 
Григоровичу допомогла 
служба в армії, яку проходив 
у Військово-повітряних си-
лах, тож навчання на геоде-
зичному факультеті Львів-
ської політехніки стало 
усвідомленим продовжен-
ням армійського захоплен-
ня. Хоча поруч із одногруп-
никами вважав себе мало не 
асом, та лише після першої 
навчальної практики зрозу-
мів скільки таємниць прихо-
вує в собі геодезія, а особли-
во його професія, яку уявляв 
собі дуже романтично. 

Здібного студента за-
примітили і запропонува-
ли взяти участь у науковій 
роботі на базі оздоровчо-
го студентського табору в 
Морському. Два місяці тоді 
минули дуже швидко, бо з 
„головою“ поринув у цікаві 
дослідження. В таких експе-
диціях згодом був ще тричі. 
Свою першу наукову працю 
в серйозному науковому 
журналі опублікував ще до 
захисту дипломної роботи. 
По закінченні геодезичного 
факультету поїхав за скеру-
ванням на Хмельницьку 
атомну електростанцію. 
Його прийняли дуже радо: 
дали добрий гуртожиток, 
непогану зарплату, ще й по-
ставили на квартирну чергу, 
гарантувавши до року пов-
ноцінне житло. Та попра-
цювати інженером-геоде-
зистом вдалося лише три 

місяці, бо паралельно скла-
дав іспити в аспірантуру, де 
і продовжив навчання. Піс-
ля того працював науковим 
співробітником кафедри 
геодезії, згодом перейшов 
на кафедру вищої геодезії 
та астрономії. Там захистив 
кандидатську і докторську 
дисертації. 

Наукові доробки
Степан Григорович 

сам готує лекційні курси 
для студентів та курсан-
тів, а частину матеріалу 
з докторської дисертації 
впровадив у курс „Інфор-
маційні GNSS-ресурси“ та 
розділ „Геодезичні рефе-
ренцні системи коорди-
нат“. Щороку його можна 
побачити на навчальних і 
виробничих практиках зі 
своїми студентами та магі-
страми у Шацьку, де керує 
навчально-науковою ла-
бораторією „Супутникова 
GPS перманентна станція 
Шацьк“. Станцію створено 
при кафедрі у рамках Цен-
трально-Європейського 
геодинамічного проекту 
(CERGOP-2). 

Крім цього, спільно з ко-
легами досліджує системи 
відліку в геодезії та астро-
номії й трансформації ко-
ординат та мережі активних 
референцних станцій, оп-
рацьовує дані супутникових 
спостережень та геодезич-

них робіт у режимі 
реального часу. Має 
два авторські під-
ручники, є співавто-
ром „Геодезичного 
енциклопедичного 
словника“ та „Збір-
ника астрономічних 
таблиць“, опубліку-
вав понад 200 ста-
тей і тез доповідей, 
зокрема 38 статей у 
фахових виданнях, 
виголосив понад 60 
доповідей на все-                                               
українських та між-

народних конференціях. 
Щорічно готує єдине в 
Україні електронне видан-
ня „Астрономічного щоріч-
ника“ для використання у 
Збройних силах України та 
проведення практичних за-
нять і навчальної практики 
для студентів геодезичних 
спеціальностей. Здійснює 
наукове керівництво аспі-
рантів і здобувачів та нау-
кове консультування двох 
докторантів кафедри, є чле-
ном редколегій трьох фахо-
вих видань та спеціалізова-
ної вченої ради із захисту 
докторських дисертацій. 

Не бути 
виконавцем чужих 
ідей

— Для науковців дуже 
важливо практично ре-
алізувати нові підходи у 
впровадженні сучасних 
систем відліку геодезії, 
— говорить Степан Гри-
горович. — Якщо доне-
давна така точка відліку 
для всієї Галичини була 
закладена на Високому 
замку у Львові, то нині, 
завдяки новітнім техно-
логіям, вона може бути 
будь-де. Важливо вміти 
цим правильно скориста-
тися, розумно поєднавши 
всі наявні методики із су-
часними технологіями. Це 
дуже важливе завдання і я 
над цим працюю.

Мій співрозмовник не-
безпідставно вважає, що 
науку не може робити одна 
людина, нехай навіть най-
геніальніша:

— Головне для науки 
— мати творчий колектив, 
інакше можна стати ви-
конавцем чужих ідей. Для 
того ж, хто вміє реалізову-
вати власні ідеї, дуже важ-
ливі людський потенціал 
і фінансові ресурси, адже 
саме вони дозволяють нау-                                                                       
ці рухатися вперед. У нас 
чомусь з цим дуже складно. 
Крім цього, наука вимагає 
багато праці і дуже прик-
ро, що чимало студентів 
хочуть мати все і відразу, 
не докладаючи до цього 
великих зусиль і не маючи 
достатніх знань, досвіду. 
А зрозумівши, що в науці 
не все так легко і просто 
дається, втрачають інтерес 
до цього процесу і не завж-
ди готові займатися дослі-
дженнями.

Степан Савчук не уяв-
ляє свого життя без науки, 
якій присвячує більшу час- 
тину свого життя. Його 
добре знають у наукових 
колах України і закордону. 
Він підтримує тісні кон-
такти практично з усіма 
керівниками вітчизняних 
геодезичних підприємств, 
інтенсивно співпрацює 
із представниками закор-
донних фірм, бере активну 
участь у міжнародних нау-
кових конференціях.

— Цей досвід — неоці-
ненний, — вважає мій спів-
розмовник. — Завдяки між-
народним контактам нам 
вдалося першими в Україні 
збудувати сучасну геоде-
зичну мережу, яка повністю 
базується на супутникових 
технологіях. Горджуся тим, 
що був безпосереднім учас-
ником цього процесу. Ті-
шить, що ця наукова співп-
раця триває й досі.

Катерина ГРЕЧИН
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центр інтелекту 

У гості до першого українського студента
Він — перший студент на східнослов’янських землях — досі сидить 

біля своєї альма-матер і береже чимало цікавих історій: про майже 
тисячолітній Острог та рідну Острозьку академію, про княжий рід 
Острозьких й українське книговидання, про співуживання різних 
етносів на волинській землі та важливість інтелектуальної свободи.

Трохи історії
Острозьку слов’яно-греко-ла-

тинську академію — перший на схід-
нослов’янських землях виш — 1576 
року заснував князь Василь-Костян-
тин Острозький. Щедро у навчаль-
ний заклад інвестувала племінниця 
князя Гальшка Острозька. Вона — ба-
гата і, за переказами, дуже вродлива 
— була завидною нареченою. Відома 
історія її нещасливих одружень (опі-
куни розпоряджались долею княжни 
на свій розсуд) і багаторічного ув’яз-
нення у вежі, де чоловік ховав від усіх 
свою дружину-красуню. Ця постать, 
звичайно, не могла не стати герої-
нею низки літературних творів.

В академії, як традиційно для 
університетів у Європі, вивчали сім 
вільних наук, філософію, богослов’я, 
медицину, а також п’ять мов. Це 
було відкрите інтелектуальне сере-
довище, де викладали видатні вче-
ні з різних кутків Європи. Першим 
ректором закладу був відомий діяч, 
письменник Герасим Смотрицький, 
серед випускників — гетьман Кона-
шевич-Сагайдачний, митрополит 
Йов Борецький, відомі літерато-
ри-полемісти.

Ренесанс
Через покатоличення роду 

Острозьких академія припинила ро-
боту 1636 року, а відродилася вже 

в новітній час — щойно 1994-го. У 
2000-му отримала статус універси-
тету, згодом самоврядного дослід-
ницького вишу. Нині це низка фа-
культетів й інститут права, понад 
півтори тисячі студентів. Дух 
минулого, що, проте, органіч-
но переплітається зі сучасністю, 
можна відчути, прогулюючись 
територією Академії (НаУОА): 
чи-то в затишку скверу, де на-
віть є живий куток; чи-то під 
куполом сучасного біблі-
отечно-інформацій-
ного центру, в якому 
є як давні, так і нові 
книги, зокрема ко-
лекції, подаровані 
меценатами з Ка-
нади і США; чи-
то у прохолоді 
студентсько-ви-
к л а д а ц ь к о г о 
храму преподоб- 
ного Федора Острозького, в якому 
теж зберігаються цінні стародруки і 
трохи „молодші“ книжки.

Університет розвивається (ска-
жімо, триває будівництво нового 
корпусу) і є двигуном змін у місті. 
Спільнота НаУОА — дуже активна. 
Крім академічних об’єднань, діє куль-
турно-мистецький центр, де зокрема 
проводили „Рок-Острог“, дискусійні 
клуби, фотоклуб, англомовний те-
атр. Академія не раз потрапляла до 
Книги рекордів України, як-ось за 

найдовший поетич-
ний марафон — без-
перервне 456-годин-
не читання „Кобзаря“ 
до 200-річчя від дня 
народження Т. Шев-
ченка. Університет 
має низку відзнак, є 
членом різних міжна-
родних університет-
ських мереж. У травні 
представники акаде-
мії співорганізували 
фестиваль „Острог. 
Ренесанс“, присвяче-
ний зокрема й 440-річ-
чю альма-матер. Захід 

апелює до періоду українського рене-
сансу, коли вкінці XVI — на початку 
XVII ст. Острог був потужним адміні-
стративно-політичним і культурним 
центром, одним із п’яти найбільших 
українських міст (поряд з Києвом, 
Львовом, Луцьком і Кам’янцем).

Камінь і папір
Зі славного історичного мину-

лого збереглися цікаві архітек-
турні пам’ятки, як вежі Мурована, 
Татарська, Луцька. В будівлі ос-

танньої нині діє Музей кни-
ги та друкарства, де можна 
побачити рідкісні рукописи 
й стародруки, починаючи 
від XVI ст, дізнатися про 

Івана Федорова, який за-
снував тут кирилич-

ну друкарню — тоді 
найпотужнішу на 
наших землях. В 
Острозі побачили 
світ перший укра-
їнський підручник 
— „Буквар“ (1578), 
перша повна дру-
кована слов’яно-

мовна „Острозька Біблія“ (1581).
Якщо вишуканий автентичний ат-

тик Луцької вежі милує око сучасни-
ка, то значна частина Татарської вежі 
— втрачена. Цей об’єкт нагадує про 
татар, яких, полонивши після битви 
від Вишневцем 1512 року, князь Кос-
тянтин Острозький розселив на Воли-
ні. „Західні“ татари були прирівняні у 
правах до шляхтичів; вони охороня-
ли княжі володіння, мали мечеть (це 
перша мечеть на західноукраїнських 
землях, вона не збереглась), кладови-
ще (є ще кілька поховань). В Острозі 
існувала й синагога, яку єврейська 
спільнота зараз взялась відновити. 
Цікаво, що у ХІХ ст. і напередодні 
Другої світової війни більшість на-
селення тут були євреї: за кілька ро-
ків нацистської окупації убили майже 
10 тис. представників громади.

Острог має чим дивувати. Кажуть, 
під містом є давні підземні ходи (на 
території НаУОА досліджено підзе-
мелля монастирського костелу 1775 
– 1832 рр.). Хтозна, куди можуть за-
вести ці таємні стежки.

Ірина ШУТКА
Львів — Острог — Львів| С
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погляд науковця

Мова — нація — держава
Націєтвірна функція мови в рецепції Івана Франка та Івана Пулюя

Пропонуємо увазі читачів статтю мовознавця Ірини Фаріон про 
націєтвірну функцію мови на прикладі спадщини двох видатних 

постатей – Івана Франка та Івана Пулюя. 

Не лише сьогоднішня росій-
сько-українська війна (2014 – 
2016 рр.), але й багатостолітній 
бездержавний шлях функціювання 
української мови виводить на пере-
дній план зовсім не комунікативну 
функцію мови, а її націєтвірний і 
державотвірний характер. Ця дум-
ка в мовознавстві, і зокрема в со-
ціолінгвістиці, не є несподіваною 
чи новою, проте, на жаль, вона не 
набула засадничого класичного 
трактування щодо функційного 
поля мови, тому нагадуємо: „Мова 
– це не інструмент комунікації, і 
комунікація це не інструмент бут-
тя, якщо бути абсолютно точним, 
то – комунікація є буттям, а буття, 
отже, є тільки те нетілесне, у яко-
му тіла заявляють про себе одне 
одному як такі“ (Нансі Жак Люк. 
Тіло мови). Серед українських мо-
вознавців-класиків найкраще це 
висвітлив О. Потебня: „мова …не 
тільки найкраща, але і найпевніша 
ознака, за якою ми пізнаємо народ, 
і разом з тим єдина, незамінна ні-
чим і безсумнівна умова існування 
народу – це єдність мови“. 

Мовознавчі погляди Івана Фран-
ка були об’єктом дослідження бага-
тьох мовознавців, проте в контек-
сті націєтвірної ролі мови особливе 
значення має монографія Т. Панько 
„Мова і нація в естетичній концеп-
ції І. Франка“, натомість спадщину 
І. Пулюя – перекладача епохальної 
Біблії 1903 року – досі не аналізова-
но на предмет його мовного світо-
гляду та націєтвірної функції мови.

Незалежно один від одного ці 
два велети виписали свою гармо-
нійну засадничу спільність у трак-
туванні мови як націєтвірної сили, 
а не засобу спілкування; у розвит-
кові мови на народній основі як 
запоруки національної єдности та 
потребі розриву з церковнослов’ян-
ською традицією; в аналітиці вну-
трішніх процесів мовно-націо-
нального відступництва як осно-
вної причини відсутности сильної 
нації і держави.

Франко серед перших в ана-
літичному історичному розрізі 
розкрив основну, зовсім не кому-
нікативну функцію мови, – а на-
цієтвірну й репрезентативну. Він 
аргументовано накреслив історич-
ну траєкторію залежностей соціо-
лінгвального розвитку: належність 
різних частин України до різних 
імперій спричинилися до відсут-
ности єдиної літературної мови. 
Про староукраїнську мову – сим-
вол нашої історичної тожсамости 
без держави – висловився хресто-
матійно: „…ця мова була своєрід-
ним і органічним витвором того-
часних політичних і національних 
відносин, а також засобом освіти та 
жвавого духового розвою протягом 
майже чотирьох століть“, вона „по-
передила новочасне відродження 
південноруської нації, розпочате 
Іваном Котляревським при кінці 
18 віку“. Ці міркування мислите-
ля – фактично виведена формула 
мовно-суспільного детермінізму 
з пріоритетною й визначальною 
функцією мови в суспільному по-
ступі – функцією націєтворення й 
соборности: „От тут літературна 
мова, мова школи, церкви, уряду і 
письменства робиться справді ре-
презентанткою національної єд-
ности, спільним і для всіх діялектів 
рідним огнивом, що сполучає їх в 
одну органічну цілість“. 

Кінець ХVIII ст. для України й 
30-ті роки для Галичини І. Франко 
назвав „епохою народною“ і власне 
через те „жива народна мова“ за-
панувала в літературі. На це були 
свої ідеологічні та суспільно-по-
літичні причини: „Приплив нових 
відносин, політичних і соціяльних 
(таких як включення всіх частин 
Южної Руси в склад великих куль-
турних держав з розвинутим мілі-
таризмом, грошовою господаркою 
і всевладною, нівелюючою бю-
рократією) і нових ідей (таких як 
ідея народности, демократизму, 
рівноправности станів) витворив 
звільна нову епоху в історії южно-

руської літератури, епоху народну, 
що, почавшися з кінцем ХVIII віку 
для України Лівобережної, а з 30-х 
років нашого віку для Червоної 
Руси, триває й досі… Ся нова епо-
ха характеризується поперед усьо-
го питанням живої народної мови 
в літературі…“. Ознаменувала цю 
епоху „Енеїда“ І. Котляревського 
– „вдатна проба піднести людову 
українську мову до висоти літера-
турного твору, що був гідний знай-
тися в похіднім куфрі Наполеона“. 

Суголосні з Франковими думки 
висловлює Іван Пулюй – мовотво-
рець у царині наукових та сакраль-
них текстів. Після довготривалих 
митарств із видруком Старого За-
повіту І. Пулюй удруге, після двад-
цятитрирічної павзи, звертається 
до Головного управління у спра-
вах друку в Петербурзі з вимогою 
дозволити поширити Біблію на Ве-
ликій Україні, завважуючи на кіль-
кох засадничих речах мовно-наці-
онального розвитку українського 
народу та мововбивчої політики 
Російської імперії. Науковець ви-
криває дикунську поведінку Ро-
сії, з огляду на Емський указ 1876 
року, що дозволяє переклад Біблії 
всім народам імперії, як напри-
клад монголам і татарам, проте 
не українцям. І сам же розгорнуто 
розкриває причину такого рішен-
ня: саме рідне слово українського 
народу „одно тілько може підняти 
всенародню просвіту на Україні, а 
тим самим воскресити духовні сили 
до життя культурного, видвигнути 
нарід з неволї духовної і социяль-
ної, та забезпечити йому добробут 
а державі тривкий спокій і потугу“. 

Себто мислитель у соціо-
лінгвальному контексті форму-
лює основну націєтвірну функцію 
мови, за якої на певному історич-
ному зрізі ототожнюються поняття 
мови – нації – держави. Звідси й 
російські заборони як страх перед 
українським національно-держав-
ним сепаратизмом, звідси й вороже 
ставлення до народної мови навіть 
ще в другій половині ХIХ ст. з боку 
москвофільських клерикальних 
кіл Галичини, з якими стикнувся 
Пулюй, видаючи свій „Молитов-
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ник“. Саме мову він трактує як 
мету й сутність нашої самостій-
ности: „Кождий наш чоловік знає, 
що ціль наша єсть: вибороти свому 
народови поважне становисько між 
іншими народами, та не заржавіли-
ми спісами чубатих дідів наших, а 
живим словом, русько-українською 
мовою“.

Обох мислителів об’єднува-
ла думка про фундаментальний 
і об’єднавчий характер народної 
основи для розвитку української 
мови й обов’язковий розрив із 
„церковщиною“, себто церков-
нослов’янською мовою, що від ча-
сів хрещення Руси не просто галь-
мувала поліфункційний розвиток 
народної української мови, але 
ділила суспільство на посвячених 
у чужу й мертву мову і вторинних, 
не посвячених у неї. Чималі пласти 
цієї мови осіли в староукраїнській 
мові, яка в пору Пулюя – Франка 
виродилася в москвофільське язи-
чіє – символ української неспро-
можности й залежности. 

Франко еволюціонував від мо-
сквофільського язичія у часописі 
„Друг“ до народної мови з імпе-
ративом „від Дністра на Дніпро, 
з Заходу на Схід“ (М. Зеров) і сам 
розповів про це в передмові до 
збірки „З вершин і низин“: „Що в 
моїх давніших віршах мова не все 
чиста, це ще тим легше зрозуміти, 
що я особисто переходив деякі такі 
ступні розвитку (а хто в Галичині 
не переходив їх в тім часі!), де па-
нувало намагання притлумити по-
чуття живої чистої мови, котре ще 
змалку було у мене сильно розвите. 
На мені в мініятюрі повторилося 
те, що в великім розмірі бачимо на 
всій галицько-руській літературі: 
школа, граматика і спори язикові 
прибили і закаламутили чистоту 
народної мови“. Потребу народно-
мовної основи літературної мови 
І. Франко обґрунтовує тяглістю 
мовно-історичної традиції, а саме 
функціюванням питомої україн-
ської мови в сакральних творах, 
починаючи від Пересопницько-
го Євангелія і логічно триваючи в 
народному епосі ХVI століття та 
в українських інтермедіях та вір-
шах ХVII – ХVIII ст. Цю соціодія-
хронну думку мислитель розвиває 
на противагу до тривалого культи-
вування так званої „мертвеччини“, 
що проступала з тодішніх галиць-
ких граматик „від Могильницько-

го до Огоновського“ – все це через 
„незнання живої народної мови“.

Натомість Іван Пулюй на влас-
ному гіркому досвіді пережив мов-
ну війну з греко-католицькими 
москвофілами, що засуджували й 
забороняли друк його „Молитов-
ника“ народною мовою. На почат-
ку 1872 року він не тільки побачив 
світ, але й за шість років спричи-
нився до напрацювання в гурткові 
греко-католицьких священиків під 
проводом д-ра С. Сембратовича 
(згодом галицького митрополита) 
аж трьох „Молитвенників народніх 
рускіх“ (1878 р.). Так важкопрохід-
на піонерська праця Івана Пулюя 
проклала дорогу українській на-
родній мові до Молитви й спри-
чинилася до формування „новоу-
країнського сакрального стилю“. 
Натомість церковнослов’янську 
мову видатний фізик назвав роз-
плідником „московських байстру-
чат“ і „…гряз[зю], якою закинули 
Москалі докрінери наші найкращі 
жерела народнёі жизні, се болото, 
крізь яке тілько де не де продреться 
слабе жерело живущої води“.

На схилі літ видатний фізик зга-
дує, що в половині минулого сто-
ліття „мертва лїтературна руська 
мова не давала духовим силам на-
шого народу піднятись із занепаду, 
а тим самим і нищила усї дороги, 
що ведуть до добробуту і щастя. 
Скрізь по Галичинї і на Украї-
ні панувала тоді або тая мертва 
мова, видумана в монастирських 
писарнях, або мова польська, або 
московська. Наша інтелїгенция, 
люди мирські і духовні сороми-
лись розмовляти рідною мовою, і 
погорджували тисячилїтним сло-
вом предків наших. Під такий то 
час 1870-го року брались ми з по-
кійним другом Кулїшом до літера-
турного дїла з думкою, вибороти 
для погордженої „хлопської“ мови 
почесне місце найперше в церкві 
і на амбонї, а потім ще й в науцї“. 
І вибороли! Пулюй наголошує на 
вкрай несприятливій зовнішній по-
літичній атмосфері, а також него-
товності українського суспільства 
приймати народну мову як найви-
щу цінність у духово-культурному 
й політичному розвиткові.

Серед третьої засадничої мовної 
спільности між Франком – Пулюєм 
– їхнє неприховане усвідомлення 
дуже низького рівня мовно-націо-
нального самоусвідомлення самих 

українців, що породжувало леґіо-
ни мовних відступників і, врешті, 
призвело до такого мовно-літера-
турного й політичного явища як 
москвофільство, яке Франко наз-
вав „національним парадоксом“ та 
„національним гібридизмом“. 

У статті „Двоязичність і дволич-
ність“ (1905 р.), крім політичного 
контексту галицького москвофіль-
ства, І. Франко трактує перехід на 
мову колонізатора як моральне 
виродження, а примітивне ви-
правдання послуговуватися мовою 
окупанта називає „шиночком дуже 
нечистих інтересів“ і „вербунком 
на службу темним силам“. І при-
кладом цього є не лише безславні 
тепер письменники й діячі І. На-
умович, А. Петрушевич, Я. Голо-
вацький, Б. Дідицький та ін., але 
М. Гоголь, „який на довгі десятки 
літ збаламутив саме чоло україн-
ської інтелігенції, сплодивши фік-
цію, що інтелігентна, вища літера-
тура може бути лише на російській 
мові, а українська мова надається 
лише для популярної, простона-
родної літератури“ – і, зокрема, 
через це зречення рідної мови за-
знав глибокої депресії й божевілля. 

Ще гарячішим оскаржувачем 
всеукраїнського москвофільства 
був І. Пулюй, що гальмівну силу у 
розвиткові української мови вбачав 
у гібридній малоросійській інтелі-
генції: „Ми Русини-Українці ославили 
себе по Европі тим, що нам ніщо не при-
ходить ся так тяжко робити, як те, 
що тілько від нас самих залежить. От 
би Вам на доказ тілько один факт, що 
украінська інтелігенція і досі цвенькає 
у себе дома по-московськи, хоч і декла-
мує за батьком Шевченком, що „у своїй 
хаті своя воля…“. 

Саме ці видатні мислителі мали 
найвище право на найпекучішу 
критику українців, бо для визво-
лення свого народу зробили біль-
ше, ніж той народ здатен був собі 
уявити: це духово-культурне, ін-
телектуальне, ментальне визво-
лення. 

Вони через свою життєтвор-
чість і націєтвірний стрижень 
мовного світогляду є найкращими 
лінгвістичними дороговказами в 
третьому тисячолітті.

Ірина ФАРІОН, 
доктор філологічних наук, про-

фесор кафедри української мови 
Львівської політехніки
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громадські ініціативи

Змінити країну може кожен
Упродовж усього літа понад півтисячі волонтерів із усіх областей Укра-

їни та з-за кордону — зі США, Угорщини, Польщі, Росії допомагали 
відновлювати та розвивати міста у східній частині нашої держави. Табір 
„Будуємо Україну разом“ Благодійної організації „Львівська освітня фун-
дація“ діє від початку воєнних дій в Україні. За час своєї роботи молодь 
зуміла запалити своєю ініціативністю величезну кількість людей різного 
віку і вселила в них упевненість, що все насправді можна змінити, якщо 
навіть рухатися малими, але послідовними кроками.

— За три літні місяці ми зуміли охо-
пити одинадцять міст. Розпочався табір 
„Будуємо Україну разом“ зі Слов’янська, 
Костянтинівки, Краматорська на До-
неччині, невдовзі —Сватове, Сєвєродо-
нецьк на Луганщині та ще багато інших, 
завершився на Львівщині — у Червоно-
граді. В кожному з міст наш табір тривав 
два тижні, — розповів активіст органі-
зації Любомир Лещук. — Всюди ми до-
помагали покращувати житлові умови 
потребуючим сім’ям, воїнам АТО, орга-
нізовували громадський простір, зали-
шали подарунки для міста — мурали па-
тріотичного характеру, вірші на стінах.

Як розповів активіст, не завжди було 
легко порозумітися з місцевою владою 
і навіть із мешканцями. Часто люди не 
вірили, що молодь може просто так, бе-
зоплатно працювати для того, щоб по-
кращити умови їхнього життя. 

— В кожному місті були свої особли-
вості, труднощі. Наприклад, в Сєвєро-
донецьку нам не вдалося налагодити 
співпрацю з місцевою владою, нато-
мість активно допомагали підприємці, 
в Маріуполі були конфлікти з владою і 
місцеві мешканці не цілком нас розумі-

ли. Навіть у Червонограді, де, здавало-
ся, все мало б бути добре, наших волон-
терів заселили в приміщення, в частині 
якого не було ні води, ні світла. Тобто 
проблеми були всюди, але різні, — додав 
мій співрозмовник. — Хоча всі негатив-
ні моменти перекривали добрі емоції і 
енергія, якою заряджалися під час робо-
ти, коли бачили, що змінили чиєсь життя 
на краще, розуміли, що наша допомога 
потрібна. Наснаги до роботи додавало й 
те, що чимало місцевих мешканців нам 
таки допомагали, а для цього відпрошу-
валися з роботи, брали відпустки. Тоб-
то ми бачили віддачу від нашої роботи і 
розуміли, що вдалося досягти головної 
мети — запалити людей до дії.

Для третьокурсниці Інституту гума-
нітарних та соціальних наук Львівської 
політехніки Ілони Шевчук участь у та-
борі „БУР“ не перший досвід волонтер-
ства, але, як наголосила дівчина, — най-
кращий.

— Я надзвичайно задоволена, що 
була частинкою цього масштабного 
проекту. Я мала чудову нагоду не лише 
допомогти людям, а й відкрити для себе 
іншу Україну, зокрема в Костянтинів-

ці та в Маріуполі. В Костянтинівці 
ми реставрували три парки. Один із 
них належав заводові, що зараз уже 
практично не працює, і був особли-
во занедбаний. Тож, коли ми його 
відновили: встановили сцену, ла-
вочки, прибрали повалені дерева, 
організували там вечірку і перегляд 
фільму під відкритим небом. Ми не 
сподівалися, що буде таке зацікав-
лення людей. На перегляд стрічки 
прийшло майже дві сотні мешканців 
і для них це справді була масштабна 
подія, бо місто досить занедбане в 
культурному плані, — наголосила 
Ілона Шевчук. 

Надалі табір „Будуємо Україну 
разом“ розвиватиметься і геогра-
фічно, і масштабно. Молодь уже за-
раз має багато ідей для розширення 
своєї діяльності та цікавих проектів. 

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

Більшість населення України 
— 60 відсотків — пишаєть-
ся своїм громадянством. 
Про це свідчать результати 
загальнонаціонального 
опитування, проведеного 
Інститутом соціології НАН 
України. За даними опиту-
вання, відсоток людей, які 
вважають себе передусім 
громадянином України, зріс 
до 60,1 відсотка, порівняно з 
минулим роком (57,5 відсотка 
у 2015 році). Як зазначила 
заввідділу соціальної психо-
логії Інституту соціології НАН 
України Олена Злобіна, у рам-
ках цього питання цікавим є 
віковий розріз. „Серед молоді 
вважають себе громадянами 
України 66 відсотків, а серед 
людей старшого віку — 53 
відсотки. Тобто для молодого 
покоління ця ідентичність є 
природна. Це — нові люди, які 
не відокремлюють себе від 
незалежної України, вони є її 
частиною“.

Асамблея штату Каліфорнія 
у присутності посла Укра-
їни в США Валерія Чалого 
ухвалила резолюцію у 
пам’ять про мільйони жертв 
Голодомору 1932 – 1933 рр. 
Своїм рішенням Асамблея 
Каліфорнії також встановила 
26 листопада 2016 року Днем 
пам’яті жертв Голодомо-
ру. Крім цього, в резолюції 
відзначено, що Каліфорнія 
є домівкою для третьої за 
чисельністю української гро-
мади в США, яка збагачує штат 
своїм лідерством, активністю 
в агробізнесі, освітній галузі, 
врядуванні та мистецтві.

В Україні рівень безробіття 
серед молоді найвищий в 
Європі: чверть українців 
віком від 15 до 24 років не 
працюють. Порівняно з 
минулорічними показниками, 
кількість безробітних збіль-
шилася на 100 тисяч. Станом 
на 1 серпня у Державній 
службі зайнятості нарахува-
ли 1,8 мільйона безробітних 
українців. На одну вакансію 
в середньому претендують 
дев’ятеро кандидатів.

За матеріалами інформагенцій
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активний студент

Задля успіху треба багато працювати
Четвертокурсника Інституту хімії та хімічних технологій, очільника 

студентської колегії та профбюро Дмитра Балиту добре знають не 
лише в його інституті, а й в цілому університеті. На перший погляд 
цей кремезний і досить галасливий хлопець здається хаотичним і 
незібраним. Але насправді йому вдається досягати успіху в багатьох 
напрямах: Дмитро один із улюблених ведучих студентських заходів 
Політехніки, співорганізатор фестивалів „Весна Політехніки“ і „Осінь 
Політехніки“, різноманітних студентських вечірок та багато чого 
іншого цікавого і веселого.

Про те, що студентське життя 
— це значно більше, ніж лекції та 
практичні заняття і що можливо-
стей для всебічного розвитку без-
ліч, Дмитро зрозумів невдовзі піс-
ля початку навчання в Політехніці. 

— Спеціальність „бродіння і 
виноробство“ дуже цікава і на-
справді затребувана, але, на жаль, 
не надто прибуткова, принаймні, 
якщо працювати десь на підпри-
ємстві. Тож вирішив, що треба 
випробовувати свої сили в різній 
діяльності. Звичайно, серед моїх 
знайомих чимало тих, хто досягає 
висот у навчанні і в майбутньому з 
них будуть добрі науковці. Я, оці-
нюючи свої можливості і підхід до 
навчання, розумію, що туди мені 
„дорога не світить“. Тому стараю-
ся більш-менш встигати вчитися і 
бути активним у роботі профкому, 
профбюро, загалом у громадській 
діяльності поза університетом, бо 
так можна досить багато навчити-
ся і на практиці осягнути чимало 
нового, — розпочав розмову хло-
пець. 

Студент зазначив, що Політех-
ніка для нього дорога передовсім, 
як велика сім’я. Йому подобається 
фах, що здобуває, єдине, бракує — 
більше практики і, на його думку, 
корисніше і цікавіше було б, якби 
періодично з лекціями приходили 
фахівці цієї сфери, успішні підпри-
ємці. Це відкрило б нові можливості 
для студентів навіть у плані пошуку 
майбутнього місця праці.

— Знаю, що зараз мушу активно 
шукати себе, намагатися охопити 
якомога більше знань, бо, яким буде 
моє життя в майбутньому, залежить 
власне від того, наскільки багато я 
зможу, як студент, осягнути і навчи-
тися. Що я тільки не пробував роби-
ти — навіть складно перелічити. Та 
завжди мною керувала передовсім 
цікавість спробувати щось нове. Ро-
зумів, якщо просиджувати час у гур-
тожитку чи в інтернеті, то доброго 
результату не буде. 

Активності Дмитрові не бракува-
ло ніколи. У школі в старших класах 
грав у команді КВН у своєму рідному 
місті Калуші. Тривалий час уже в уні-

верситеті зі своїми друзями продов-
жував грати в команді КВН „В десят-
ку“. Зараз це для Дмитра більше, як 
хобі, а не професійне заняття, бо, як 
каже, щоб досягти відповідного рів-
ня в КВН, треба віддано працювати 
щонайменше десять років. 

Коли ознайомився з діяльністю 
органів студентського самовряду-
вання Політехніки, почав допо-
магати і вже невдовзі став очіль-
ником колегії та профбюро ІХХТ. 
Упродовж трьох років долучався як 
співорганізатор до різних студент-
ських заходів. 

— Зрештою вміння вільно по-
водитися на сцені, імпровізувати, 
відчувати публіку надихнуло мене 
спробувати свої сили в новому амп-
луа — ведучого. Вже маю трохи 
досвіду, та попри те, вважаю себе 
початківцем у цій сфері, — додав 
студент. — Хоча саме це стало по-
тужним поштовхом до створення 
спільно зі своїми друзями-політех-
ніками — Назаром Домбровецьким, 
Віктором Даньковським, а згодом 
долучився Данило Плесницький, 
івент-агенції „Драбина“. Органі-
зовуємо різноманітні вечірки, кор-
поративи, флеш-моби, проводимо 
весілля. Найважче було придумати 
назву, бо знали, що від цього в пев-
ній мірі залежить успіх. Тож стара-
лися, щоб назва була українська і 
легко запам’ятовувалася. Ідея назви 
„Драбина“ і гасло — „Ваше свято на 
висоті“ виникли спонтанно і сподо-
балися одразу. 

Поступово хлопці розширюва-
тимуть свою команду. Зараз більше 
уваги приділяють підвищенню яко-
сті та популяризації своєї агенції. 
Мій співрозмовник зазначив, що не 
перебирають замовленнями, хоча 
намагаються проводити тільки ті за-
ходи, що їм подобаються. Найбільше 
хлопців тішить віддача публіки, бо 
це свідчить, що правильно працю-
ють. 

— Зараз намагаюся багато чита-
ти, щоб поповнити свій словниковий 
запас, впевненіше почуватися, як 
ведучий. Наша мета, щоб нас замов-
ляли саме через майстерність і про-
фесіоналізм. Тоді будемо цілковито 
задоволені тим, що робимо. 

Наталія ПАВЛИШИН
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за лаштунками

Сценічні задумки заньківчан
Перед’ювілейний, 99 сезон, актори й режисери Національного ака-

демічного українського драматичного театру ім. М. Заньковецької 
розпочали з роботи відразу над чотирма виставами. Звісно, у реперту-
арі залишаться і добре знані постановки, але глядач може вже задово-
лено потирати руки в очікуванні прем’єр – буде над чим посміятися, 
подумати, отримати нагоду відкрити по-новому українських класиків 
і зарубіжних авторів.

„Украдене щастя“ Івана Франка 
не можна не поставити не лише тому, 
що Україна вшановує письменника, а 
й через те, що воно вже мало чотири 
сценічні інтерпретації, які старші 
актори відіграли й прожили. Тепер 
переосмислювати класику настала 
черга молодим, тож побачимо на 
сцені молодіжний акторський склад.

Акцент на молодь художній керів-
ник театру і постановник п’єси Федір 
Стригун робить загалом і в режисурі. 
Так Богдан Ревкевич, знаний аван-
гардовими, нетривіальними режи-
серськими рішеннями, запропонує 
публіці своє театральне бачення тво-
ру італійського драматурга ХVIII ст. 
Карло Ґольдоні „Труффальдіно із 
Бергамо“. Наскільки буде перегук 
із відомою екранізацією, побачимо 

згодом, наразі ж молодому режисе-
рові подобається, як працюють ак-
тори:

– Серед них багато молоді, хоч не 
бракує і народних артистів (зокрема, 
задіяні Петро Бенюк, Степан Глова, 
Ярослав Мука). Прагну зробити доб- 
ротну музичну виставу, в якій будуть 
і пластичні моменти, і танці – за-
лучив оркестр. Сподіваюся, зможу 
з гумором передати венеціанський 
дух, а глядач зможе переключитися 
на позитивну хвилю любові.

Свіжий погляд на п’єсу Михайла 
Старицького „За двома зайцями“ 
хоче знайти і режисер Орест Ого-
родник. Після дипломної роботи 
„Сто тисяч“, поставленої вісім років 
тому, це буде його друга режисерсь-
ка робота не над власним твором, 

а чужим. На запитання, чому саме 
вибрав цей твір, він відповідає так:

– Бо, по-перше, це комедія (на-
бридло плакати), над якою у мо-
ральному плані легше працювати, 
по-друге, є для постановки відпо-
відні актори і, по-третє, працювати 
мені над цим цікаво. Не шукаю екс-
траординарності, не перевертаю усе 
з ніг на голову, але тішуся знахідкам.

Вистава буде у духовому ритмі 
– у ній задіяна частина оркестру те-
атру. Наразі робота над нею призу-
пинена – режисер вважає, що треба 
охолонути й з новими силами довер-
шити розпочате.

На камерній сцені очікуємо по-
каз вистави „Та, котру любили“ – над 
віртуозною, заглибленою в акторську 
гру, п’єсою Романа Горака про пись-
менницю Марко Вовчок працює Алла 
Бабенко. І позапланово – вистава у 
постановці В’ячеслава Жукова – за-
лізнична комедія сучасного хорват-
ського письменника й драматурга 
Міро Гаврана „Чоловік моєї дружини“.

Наталя ЯЦЕНКО

і дітям, і батькам

Територія творчості для всіх
У Львові з’явився гіпермаркет ART MART – ще один арт-про-

стір для митців і осіб будь-якого віку, зацікавлених у тому, 
щоб спробувати зробити щось красиве своїми руками. Його 
розташування зручне – поряд із „Сільпо“ у ТЦ „Форум“: допоки 
батьки на закупах, малеча даватиме собі раду з розмальовками 
або цілою родиною буде освоювати ази мистецької грамотності 
на різних майстер-класах.

Товари для живопису й графіки, 
все необхідне для handmad’у, набори 
для творчості, рукоділля й дитячого 
розвитку, книжки про це – асор-
тимент на полицях немалий і буде 
ставати ще більшим. Приємно, що 
його виробник – переважно вітчиз-
няний, адже ART MART – проект 
українського виробника матеріалів 
для творчості ROSA, який є лідером у 
своїй галузі вже приблизно 20 років.

Особливим плюсом гіпермаркету 
(до речі, другого в Україні, перший 
– у Києві) є змога покупцеві вільно 
пересуватися, а також поділ просто-
ру на зони. Зокрема, у зоні, де відбу-

ватимуться майстер-класи (у 
планах – кардмейкінг, деко-
рування, декупаж, живопис, 
створення іграшок з фетру, 
ліплення з полімерної гли-
ни), панує натхненна атмосфера, яку 
допомагають створити розвішані на 
стіні картини.

Олексій Петров, директор із мар-
кетингу, переконаний, що ART MART 
стане черговим кроком до розвитку 
арт-культури в Україні: „Арт-культу-
ра – всесвітній тренд, який дійшов і 
до України. Сьогодні українці пере-
живають хвилю культурного і націо-
нального піднесення та дедалі часті-

ше починають виражати свої емоції 
у різних напрямках через творчість. 
Тому ми й вирішили відкрити проект 
у форматі гіпермаркету, щоб люди в 
одному місці могли знайти все необ-
хідне для свого хобі. Крім цього, ART 
MART – це місце, де збиратимуться 
однодумці, де будуть проходити не 
лише майстер-класи, а також зустрічі 
та лекції професійних майстрів“.

Наталя ЯЦЕНКО
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Вересень відчиняє двері головної концертної зали Львова 
для своїх слухачів – 2 вересня Академічний симфонічний 

оркестр філармонії під диригуванням Тараса Криси дав 
класичний концерт, який став початком реалізації низки 
музичних ідей

Новий сезон                                                 
у філармонії – і класика,                                                          
і цікаві експерименти

Тарас Криса (на світлині ліворуч),  
син відомого скрипаля Олега Кри-
си, багато часу працював у США, 
проте останні три роки як запро-
шений диригент співпрацював із 
Львівською обласною філармоні-
єю. Тож обрання головним дири-
гентом цього закладу й художнім 
керівником на цей сезон вважає 
органічним. Він каже, що бачить 
оркестр як музей живопису, в якому 
представлені різні твори окремих 
виконавців, і в основу концепції 
сезону вкладає відповідальність 
перед слухачами.

Балансування між класикою і 
сучасністю – це NEW MUSICAL 
PROJECT, проект відомого львів-
ського музиканта Богдана Дашака. 
Його програма, започаткована ще 
у травні, оновилася і 6 вересня по-
єднала популярні сюїти зарубіжних 
композиторів у стилі джаз-року, ла-
тиноамериканський джаз, соул-му-
зику, етно-джаз та авторські ком-
позиції. Різноманітні твори плавно 
переходили один в одного і були 
попри це впізнавані.

З 9 до 13 вересня у Львові впер-
ше відбудеться фестиваль „Львів-
ські прем’єри“, присвячений твор-

чості львівських композиторів 
сучасності (ХХ і ХХІ століття). 
Сучасну львівську музику можна 
буде почути не лише у філармонії, 
а й у Пороховій вежі (11 вересня) і 
Храмі св. Лазаря (13 вересня). Екс-
периментальне електро-акустичне 
виконання, а також хорове, камер-
не – розмаїття для поціновувачів 
музики гарантоване.

На зміну „Львівським прем’є-
рам“ прийде фестиваль творчості 
Людомира Ружицького, який з 15 до 
17 вересня філармонія організовує 
з польськими партнерами, згодом 
– фестиваль „Контрасти“… Акаде-
мічний камерний оркестр „Віртуози 
Львова“ 18 вересня запропонує всім 
марафон-концерт – нон-стоп буде 
тільки Бетховен, тільки його най-
більші твори.

У Львівської філармонії багато 
музичних планів і тих, хто міг би їх 
втілити в життя, бракує ж примі-
щень, зокрема сучасної концертної 
зали. Директор закладу Володимир 
Сивохіп не сподівається на швидке 
вирішення проблеми, але надієть-
ся, що його принаймні почує влада.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко

З нагоди відзначення 160-річчя 
від дня народження і 100-річчя 
від дня смерті Івана Франка в 
Україні проходить низка куль-
турних заходів. Упродовж 21 – 27 
серпня на площі перед львівською 
Оперою відбувався фестиваль 
сучасної монументальної скульп- 
тури Franko sculpture symposium. 
В Івано-Франківську відкри-
ли Галицьку хорову академію, 
твори Франка на різних сценах 
міста виконували професійні та 
самодіяльні хори. У Дрогобичі та 
селі Нагуєвичі, батьківщині Івана 
Франка, було проведено День 
Франкової книги, квест „Місцями 
Івана Франка“, виставки творів де-
коративно-ужиткового мистецтва, 
народної творчості, друкованої 
продукції тощо. Окрім цього, у „Ви-
давництві Старого Лева“ виходить 
друком книжка „Франко від А до 
Я“, видання буде презентоване на 
Форумі видавців.

У Львові, у Парку культури 3 та 
4 вересня вперше відбувся 
театральний фестиваль просто 
неба „Кіт Ґаватовича“. Якуб Ґава-
тович — письменник ХVI – XVII ст., 
який жив у Кам’янці-Бузькій. Одна 
з його найвідоміших драматургіч-
них речей – „Продав кота у мішку“. 
Захід об’єднав театральних діячів 
зі всієї України. Програма була 
поділена на три блоки – освітній, 
практичний та показовий. Основ-
на думка фестивалю – мистецтво 
не тільки для митців.

У Палаці спорту „Україна“ 9 та 10 
вересня відбудеться національ-
ний телепроект „Українська 
пісня/ Ukrainian Song Project“. 
Метою цієї масштабної музичної 
події є пошук та промоція украї-
номовної музики різних жанрів 
як в Україні, так і поза її межами. 
9 вересня в рамках телепроекту 
пройде сольний концерт групи 
„Антитіла“. А 10 вересня – музич-
ний марафон, у якому, окрім 20 
молодих українських співаків 
та гуртів з різних міст України, 
братимуть участь відомі українські 
артисти – „The Вйо“, „Rock–H“, „Ан-
титіла“, Joryj Kloc, Luiku, Аркадій 
Войтюк, Брія Блессінг (США, Украї-
на). „Українську пісню“ одночасно 
транслюватимуть і в Україні, і за 
кордоном.

За матеріалами інформагенцій
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Важливо побачити людину                           
у критичних ситуаціях
Продовжуємо розмову з психологом Оленою Востровою про 

дошлюбний період спілкування двох осіб (попередні бесіди –                    
у числах 10 і 15). 

— На якому рівні треба спілкува-
тися хлопцеві й дівчині у дошлюбний 
період?

– Тут я виокремила б три основні 
сфери спілкування: почуттєву, піз-
навальну і проектну. Тобто це період 
не лише сильної закоханості, але і 
взаємного пізнання і моделюван-
ня проекту майбутньої сім’ї. Через 
бурхливі емоції непросто врівнова-
жити ці три сфери, але це вкрай важ-
ливо. Є взаємний сильний потяг, але 
має бути і взаємне пізнання, і спіль-
не бачення перспективи. Також важ-
ливо усвідомлювати, що закоханість 
– це не кохання. Кохання потребує 
часу, знань, умінь і роботи на всіх 
рівнях.

У дошлюбний період треба зі-
брати якомога більше інформації як 
про самого потенційного партнера, 
так і про його рід – як від нього са-
мого, так і від його оточення. Чому 
це важливо? Тому що коли зустріча-
ються двоє, насправді зустрічаються 
дві родові системи, досвід яких має 
величезний вплив на формування 
стосунків двох. „Хто твої батьки? 
Які у вас стосунки?“ „Хто твої діду-
сі і бабусі? Як вони жили?“, „У тебе 
є брати і сестри? Старші чи молодші 
за тебе?“, „Розкажи про своє дитин-
ство. Який твій досвід був найяскра-
віший? А який – найболючіший?“, 
„Які були критичні ситуації у твоє-
му житті? Як ти впорався/впоралась 
з ними?“. Відповіді на ці запитання 
дадуть можливість спрогнозувати і 
змоделювати стосунки, окреслять 
їхню динаміку.

Кожна відповідь на запитання 
про батьківську сім’ю і рід дає додат-
кову інформацію про те, яка людина 
перед вами і чого від неї можна очі-
кувати, а чого не варто. Наприклад, 
якщо дівчина говорить, що у неї по-
гані стосунки з батьком, якого вона 
зневажає, або якщо хлопець розпо-
відає про свої конфлікти з матір’ю, 
над якою він вивищується, то варто 
замислитися й у більшості випадків 
не будувати ілюзій про взаємопова-
гу. Це важливі речі. 

— Краще зустрічатися сам на сам 
чи в товаристві? Як психологи радять 
проводити спільний час?

— А ось як зустрічатись і прово-
дити спільний час, кожна пара вирі-
шує відповідно до своїх уподобань. 
До того ж, у кожної пари формується 
своє поняття норми. Важливо, щоб 
були не лише розмови, але і спіль-
ні дії, спільні проекти, коли можна 
побачити, як людина проявляє себе у 
різних ситуаціях, особливо критич-
них, коли реакції безпосередні і все, 
що всередині, виходить назовні.

— На що слід зважати хлопцеві і 
дівчині при виборі майбутнього супут-
ника життя?

– Хлопцеві варто звернути увагу 
на те, яку він бере помічницю на свій 
корабель. Чи вона йде за ним, а чи все 
робить на власний розсуд? Чи вміє 
приймати допомогу з вдячністю? 
Дівчина із гаслом „Я сама!“ радше 
зробить із чоловіка імпотента. Ді-
вчина, яка підтримує рішення хлоп-
ця і потім, коли невдача, не кричить: 
„Я ж тобі казала!“, вірить у його силу. 
Варто подивитись, як вона підтри-
мує хлопця у його справах. Як реагує 
на його помилки і падіння? Чи дарує 
йому крила? Наскільки їй близький 
образ його життя? Чи зможе він за-
безпечити їй гідний рівень життя?

Варто поспостерігати, як прояв-
ляється її любов до себе і людей. Чи 
вона має почуття власної гідності і 
яка її самооцінка? Як вона ставиться 
до рідних і незнайомих? Як піклуєть-
ся про себе й інших? Чи любить ді-

тей? Наскільки вона чутлива, добра, 
прихильна і доброзичлива у своєму 
ставленні до світу? Яку створює ат-
мосферу? Чи може хлопець розсла-
битися поряд із нею? Як довго він 
може бути поряд із нею? Які у неї 
стосунки з братами, друзями чоло-
вічої статі? Як загалом говорить про 
чоловіків?

Дівчині варто звернути увагу на 
кодекс честі хлопця. Як він ставиться 
до неї? Чи поводиться як благород-
ний чоловік? Чи здатен брати на себе 
відповідальність? Чи вміє ризикува-
ти? Чи сам приймає рішення, а чи че-
кає, доки йому скажуть, що робити? 
Чи він самостійний і живе окремо 
від батьків? Чи цілеспрямований? 
Чи має мету і що вже зробив, щоб її 
досягти? Чи здатен контролювати 
свої емоції, особливо у критичних 
ситуаціях? Чи піднімав він коли-не-
будь руку на жінку? Чи є у нього по-
чуття гумору, позитивне мислення, 
оптимізм? Як він уміє домовлятися? 
Наскільки чітко формулює свої по-
треби і бажання? Як вирішує кон-
флікти і проблеми? Як піклується? 
Чи він щедрий? Як реагує, коли хтось 
потребує підтримки і допомоги? 
Як реагує на прохання дівчини? Як 
відновлюється після падінь, втрат, 
хвороб? Чи вміє прощати і визнава-
ти свої помилки? Чи дотримує свого 
слова? Чи він надійний? Чи відчуває 
дівчина себе у повній безпеці поряд 
із ним? Чи можна йому довіряти? 
Чи він розуміє її правильно? Чи їй 
приємно у його обіймах? Чи зможе 
вона віддатися йому повністю? Які 
його стосунки з матір’ю, сестрами, 
подругами? Як він загалом ставиться 
до жінок? І варто зважати більше на 
його реальні дії, а не слова.

— Що найважливіше – спільні 
риси характеру чи все-таки погляди 
на життя, цінності?

– Деякі психологічні досліджен-
ня на перше місце ставлять чинник 
спільного світосприйняття. Щодо 
рис характеру, то формування пари 
відбувається як за принципом подіб-
ності, так і за принципом взаємодо-
повнення.

Розмовляла Ірина МАРТИН
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Горизонтально:
5. Гірська вершина Карпат в масиві Сколівських Бески-
дів. 7. Прилад для регулювання струму або напруги в 
електричному колі. 8. Штучна мова, створена на ос-
нові есперанто. 9. Учитель з музею Кліо. 10. Оборонна 
споруда з міцним покриттям. 12. Останній імператор 
ацтеків. 14. Гранична висота підйому літального апарата. 
15. Місто в Італії з театром Ла Скала. 16. Найвища гірська 
вершина Анд у межах Аргентини. 21. Гетьман Украї-
ни. 22. Лісопильня. 24. Ортопедична устілка. 28. Дин-
не дерево. 29. Історично складена сукупність тварин 
будь-якої території; тваринний світ. 30. Усі світлини 
топ-моделі. 33. Гори в Європі. 34. Навколишнє середови-
ще; оточення; обстановка. 35. Провідник-професіонал, 
що супроводить туристів. 36. Назва Західної Грузії у 
давньогрецьких міфах. 37. Виконавець складних гімна-
стичних номерів у цирку. 
Вертикально: 
1. Місто, штаб-квартира ЄС. 2. Пристрій для керування 
ходом корабля. 3. Поміст для топ-моделей. 4. Незай-
нята посада. 6. Наркотична речовина, що міститься у 
тютюні. 7. Сорт кави. 11. Одиниця виміру тілесного 
кута. 13. Найвищий орган законодавчої влади, побудо-
ваний на виборних засадах. 16. Грошова сума, яку вида-
ють працівникові як частину належної йому заробітної 
плати. 17. Старший син Тараса Бульби. 18. Смугастий 
мешканець баштану. 19. Верхній шар землі, придатний 
для життя рослин. 20. Виконавець ролей у театральних 
виставах. 23. Нагрівальний прилад у системі водяного 
чи парового опалення. 25. Потаємні зловмисні дії, на-
клепи, спрямовані на досягнення якоїсь мети. 26. Дужка, 

яка з’єднує кілька нотних рядків. 27. Народне свято з 
вуличними процесіями, танцями, маскарадами, театра-
лізованими іграми. 31. Бурхливі оплески, палкі знаки 
схвалення чого-небудь. 32. Лікар, який проходить піс-
лядипломну практику в медичному закладі.

Склала Христина ВЕСЕЛА
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наш календар

10 вересня — День українського кіно.
10 вересня — День фізичної культури і 
спорту. 
11 вересня — День працівників нафтової, 
газової та нафтопереробної промисло-
вості. 
12 вересня — День програміста. 

Пам’ятні дати
8.09.1894 — помер Герман Гельмгольц, ні-
мецький фізик і фізіолог, який розробив 
термодинамічну теорію хімічних проце-
сів, заклав основи теорії вихрового руху 
рідин.
8.09.1898 — народилася Наталя Ужвій, та-
лановита українська актриса.
9.09.1737 — народився Луїджі Гальвані, 
італійський фізіолог, один із засновників 
учення про електрику; встановив виник-
нення різниці потенціалів при контакту-
ванні металу з електролітом.
9.09.1769 — народився Іван Котлярев-
ський, український письменник, перший 
класик нової української літератури, автор 
славнозвісної „Енеїди“. 

9.09.1828 — народився Лев Толстой, росій-
ський письменник.
9.09.1841 — народився Анатоль Вахнянин, 
український композитор, письменник і 
громадський діяч.
9.09.1863 — народився Борис Грінченко, 
знаний український мовознавець-лекси-
кограф і письменник. 
9.09.2007 — помер Василь Кук, Головноко-
мандувач Української Повстанської Армії.
10.09.1894 — народився Олександр Дов- 
женко, український кінодраматург, режи-
сер і письменник.
10.09.1979 — помер Станіслав Людкевич, укра-
їнський композитор, музикознавець, автор 
кантати-симфонії „Кавказ“, кантати „Заповіт“. 
11.09.1864 — народився Павло Грабовський, 
український поет і громадський діяч. 
12.09.1897 — народилася Ірен Жоліо-Кюрі, 
французький радіохімік і фізик.
13.09.1834 — народився Анатоль Свидниць-
кий, український письменник.
14.09.1769 — народився Олександр Гум-
больдт, німецький природознавець і гео- 
граф.
14.09.1845 — народився Iван Бiлик (Рудчен-
ко), український письменник i етнограф.

J J J

Дні народження корисні для 
здоров’я. Британські вчені 
довели, що ті, у кого було 
більше днів народження, жили 
довше.

J J J

— Я не зрозуміла, чому 
шкарпетки по всій квартирі 
розкидані?
— Це нова рекламна акція: 
„Збери десять пар і отримай 
гроші на помаду!“.



ч. 24 [2944]
8 —  14 вересня 201618 РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

експрес-оголошення

Вважати недійсними втрачені доку-
менти: 
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Залевського Віктора 
Юрійовича;
студентський квиток № 10999734, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Довбуш Олесі Русла-
нівни;
студентський квиток № 10316677, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Чепелюка Олега Во-
лодимировича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Барабаш Ольги Миколаївни;
студентський квиток № 10335140, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Шкірти Івана Олек-
сійовича;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Тарнавського Юрія 
Олеговича;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Кокошкіної Єлизавети 
Сергіївни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Журавської Аліни Ана-
толіївни;
студентський квиток № 10317445, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Оборнєва Ігоря Сер-
гійовича;
студентський квиток № 10998493, вида-
ний Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Мельника Ярос-
лава Вікторовича;
студентський квиток № 10368131, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Шах Соломії Богда-
нівни;
студентський квиток №  ВК  09603697, 
виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Закалюж-
ного Остапа Ігоровича;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Колотило Олени Ярос-
лавівни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Макара Петра Романо-
вича;
студентський квиток № 10316421, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Сасса Олександра Во-
лодимировича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Васильця Івана Валерійовича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Кащака Назара Олеговича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Талаха Михайла Івановича;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Феринца Романа Михай-
ловича.

Дирекція Інституту енергетики та 
систем керування й колектив кафедри 
електроприводу і комп’ютеризованих 
електромеханічних систем Львівської 
політехніки глибоко сумують з приводу 
передчасної смерті к.т.н., доцента кафедри

Любомира Стефановича Копчака
і висловлюють співчуття родині та 
друзям покійного.

Колектив канцелярії Націо- 
нального університету 
„Львівська політехніка“ ви-
словлює глибоке співчуття 
фахівцю з діловодства 
канцелярії Надії Петрівні 
Вітів з приводу тяжкої 
втрати — смерті чоловіка  

Олександра.

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, ювілей-          
ні та інші статті на замов лення — 
50% від тарифів.

На обкла динці  
(остання сторінка,  
повноколірний друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110

Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення  
рекламного блоку  

на замовлення
Незалежно від місця розміщення               
і розміру:
• реалізація ідеї замовника                     
з викорис тан ням матеріалів замов-
ника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при 
пошуку матеріалів редакцією — 
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника ре-
дакцією до виготовлення кінцевого 
зразка — 350 грн.

Система знижок

За три публікації – 5%, більше трьох 
публікацій – 10% від суми замовлен-
ня.

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

Як подати оголошення в „Аудиторію“

Оголошення приймаємо від підпри-
ємств, організацій та приват них осіб.
Вартість оголошення: 

•  комерційного характеру: до 30 слів — 
    70,00 грн.; від 30  до 60 слів — 140,00 грн.;
   понад 60 слів — за тарифами реклами; 

• про загублені документи — 20,00 грн.; 

• співчуття — 20,00 грн.; 

• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;                  
від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;

Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 10% від суми замов лення.

Ціни подано з урахуванням податку на 
додану вартість. 

Крайній термін подання ого ло шен ня — 
десять днів до виходу газети.

 Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103. Тел. (0322) 258-21-33. 

E-mail: info@polynet.lviv.ua, audytoriya@gmail.com
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 154136

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

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

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН

Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 
Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 
Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. 
За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.
На першій сторінці світлина Ірини МАРТИН.
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 161618

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

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

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН

Комп’ютерне складання — Дмитро ГРИГОРЧАК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 
Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 
Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. 
За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.
На першій сторінці світлина Катерини ГРЕЧИН.

МНОГАЯ ЛІТА!

Колектив кафедри органічної хімії 
ІХХТ Львівської політехніки вітає зі 
60-річчям від дня народження доцента 

Юрія Васильовича                                           
ПАНЧЕНКА.

Бажаємо ювіляру здоров’я, щастя, успіхів у педа-
гогічній та науковій роботі.

•
 

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний академічний театр 
опери та балету ім. С. Крушельницької
8 вересня — „Орфей та Еврідіка“ (опера). 18.00.
9 вересня — „Ромео і Джульєтта“ (балет). 18.00.
10 вересня — „Ріголетто“ (опера). 18.00.
11 вересня — „Білосніжка та семеро гномів“ (балет). 12.00, 

„Запорожець за Дунаєм“ (опера). 18.00.
14 вересня — „Весела вдова“ (оперета). 18.00.

Національний академічний український 
драматичний театр ім. М. Заньковецької
8 вересня — „Жіночий дім (Ціна любові)“ (прем’єра). 18.00.
9 вересня — „Останній гречкосій“. 18.00.
10 вересня — „Віяло леді Віндермір“. 18.00.
11 вересня — „Криза“. 18.00.
13 вересня — „Одруження“. 18.00.
14 вересня — „Дама з камеліями“. 18.00.

Львівський академічний театр ім. Л. Курбаса
9 вересня — „Так казав Заратустра“. 19.00.
10 вересня — „Раптом минулого літа“. 19.00.
11, 14 вересня — „Ножі в курях, або Спадок мірошника“. 19.00.

Потрібна допомога!
Всіх небайдужих просять допомогти студентові 

п’ятого курсу Інституту енергетики та систем ке-
рування Львівської політехніки Андрієві Конику 
подолати страшну недугу — рак крові. 

Зараз Андрій проходить хіміотерапію. Лікування 
тривале і дороге. На відновлення здоров’я потрібні 
значні кошти — 200 000 $. Багатодітна сім’я не в змозі 

повністю забезпечити лікування Андрія, тому просять 
усіх небайдужих допомогти. Кожна гривня може ви-
рішити долю молодого хлопця.
Також потрібні донори 4 групи крові (чоловіки 25 – 40 р.).
Контактний телефон: Мама Андрія – 0687394840. 
Номер рахунку картки Приватбанку: 5168757309840868. 
Коник Наталія Степанівна.

•
 



освітній студентський тижневик


