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Як можна захистити нашу державу?
Назар Кривоніс, студент третього курсу Інституту хімії та 
хімічних технологій:

„Розвиваючи її в різних напрямах“
Думаю, що це можна зробити передовсім через економічне зростан-
ня країни, створення відповідних конкурентних умов для молодих 
підприємств, щоб вони могли створювати і впроваджувати власні 
проекти. А також через визнання України на міжнародному рівні, 
як конкурентоспроможного партнера, з яким можна співпрацюва-

ти. Окрему увагу варто приділити підтримці та переформатуванню армії. Потрібно, 
щоб вона вийшла на професійний рівень. Це не мусить бути дуже велика армія, але 
добре оснащена, зі сучасними засобами — це буде значно ефективніше. Звичайно, це 
завдання влади, та склалася така ситуація, що зараз кожен мусить захищати країну 

Андрій Михальський, студент першого курсу Інституту 
енергетики та систем керування:

„Законослухняністю кожного“
Я бачу захист країни лише через законодавство. Та для цього 
кожен, як мінімум, мав би дотримуватися законів України. Це 
має бути обов’язком кожної людини, незалежно від її статусу. 

Ольга Борисовська, студентка четвертого курсу Інституту 
математики та фундаментальних наук:

„Створивши умови для саморозвитку“
Є потреба захисту в кількох напрямах. Передовсім це військовий 
захист, оскільки країна перебуває в стані війни. Та не менше уваги 
треба приділити економіці і можливостям саморозвитку. Бо в нас, 
якщо людина починає розвивати власні проекти, власну справу, 
її просто затискають різними податками, нормами, які не дають 

можливості рухатися далі. А мали б бути умови принаймні для старту. Тоді можна 
говорити про економічне зростання в країні та перспективи розвитку.

14 жовтня — у велике церков-
не свято Покрови Пресвятої 
Богородиці, яку здавна вважали 
заступницею українського коза-
цтва, воїнів Української повстан-
ської армії, вшановуємо мужність 
і героїзм сучасних захисників 
незалежності і територіальної 
цілісності держави.

Захисники України ще трохи 
більше, ніж два роки тому були 
чимось легендарним, історичним, 
минулим і не цілком усвідомле-
ним явищем. Та за час новітньої 
боротьби — від 2014 року — роль 
цих мужніх юнаків і дівчат, 
чоловіків та жінок, їхня жертов-
ність стає щораз зрозумілішою і 
по-справжньому оціненою. Їх хо-
чуть наслідувати підлітки та діти, 
про них співають пісні, знімають 
фільми. І справді кожен, хто не 
має спромоги чи мужності стати 
до зброї, може бути переконаний, 
— ці воїни захистять.

Та оберігати державу можна не 
лише перебуваючи на передових 
позиціях боїв, а практично всюди. 
Кажуть, що банально вважати: 
якщо кожен почне зміни зі себе, 
то все кардинально зміниться, 
бо насправді треба змінювати 
спершу систему зверху. Питання 
досить складне, неоднозначне 
і мабуть таки взаємопов’яза-
не. Та все ж переконана, якщо 
кожен хоча б малими кроками 
пробуватиме щось змінювати на 
тому місці, де перебуває, і в тих 
масштабах, які спроможний осяг-
нути, то зміни відбудуться. Адже 
захистити державу можна, якщо 
сумлінно і чесно виконувати свої 
обов’язки на роботі, спілкуючись 
зі своїми друзями та знайоми-
ми державною мовою, їдучи за 
кордон, дбати передовсім про 
власний добрий імідж і тим самим 
репрезентувати націю.

Живемо в складний і страшний 
час. Китайські мудреці здавна 
казали: „не дай, Боже, жити в час 
перемін“. Та з іншого боку — це 
час можливостей. Тож кожен 
може стати частиною величез-
ного пазлу побудови держави, 
її захисту та розвитку. Важливо 
лише знайти і усвідомити власну 
роль у цьому процесі.

Леонід Даців, студент четвертого курсу Інституту 
будівництва та інженерії довкілля:

„Захищати треба, але як — не знаю“
Те, що потрібно захищати, то однозначно. Та, як це можна зроби-
ти, я не знаю. На сході країни війна, люди наче діють, працюють, 
борються, міжнародні спільноти нас підтримують, але цього за-
мало. Я не уявляю, як можна щось змінити.

Юрій Гайгель, аспірант кафедри картографії та 
геопросторового моделювання Інституту геодезії:

„Поступово і за підтримки молоді“
Захистити треба, по-перше, від нерозумних дій влади і фінансо-
вих проблем (друге випливає з першого). Ми можемо змінювати 
все дуже повільно, бо для кардинальних і швидких змін не маємо 
жодних інструментів і впливів. Проблема ще й в тому, що значна 
частина суспільства має радянське мислення — здебільшого це стар-

ше покоління, яке живе за старими мірками. Та, молодь, яка народилася і виросла в 
незалежній країні, вже по-іншому думає і готова змінювати країну.                                        

Міркувала й опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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тренінг

Минулого тижня у Львівській політехніці відбулися тренінги, на яких представники міжнародних 
відділів українських вишів могли дізнатися від британських фахівців, як працювати якісніше 

й ефективніше.

Виходимо на європейську арену:           
нам потрібні досвід і навички

Програму „Міжнародний відділ 
університету: кращі практики“ реа-
лізовує Британська Рада в Україні, за 
підтримки вітчизняного МОН. Про-
грама спрямована на професійний 
розвиток, підвищення компетентно-
сті співробітників відділів міжнарод-
них зв’язків українських вишів. Вона 
передбачає проведення двох модулів 
(дводенні тренінги) у Києві, Харкові, 
Одесі, Львові.

У місті Лева перший модуль спіль-
но організували Британська Рада та 
Центр міжнародної освіти (ЦМО) 
Політехніки. Захід зібрав понад три 
десятки працівників, керівників між-
народних відділів вишів з усієї Укра-
їни (Одеса, Тернопіль, Вінниця, Кро-
пивницький, інші міста). З учасника-
ми працювали висококваліфіковані 
тренери — регіональний менеджер 
Європи, Росії та Центральної Азії 
Стефані Сандфорд з Університету 
Ковентрі й асистент директора з гло-
бального залучення та партнерства 
Джуліана Олів’єрі з Університету 
Ворвіка. Політехніку на модулі ре-
презентували Олег Криса і Вікторія 
Харчук з університетського. Вікторія 
розповідає:

— Першого дня ми розглядали 
стратегії для міжнародних підрозділів 
університетів: які послуги, підтримку 
їхні працівники можуть надавати сту-
дентам і викладачам, щоб посприяти 
академічній мобільності, досягненню 
кращих результатів щодо аплікуван-
ня на міжнародні грантові програми. 
Другого дня йшлося про залучення 
коштів через різні програми, як-ось 

„Еразмус+“: як обґрунтовувати бю-
джети, підсилювати свої конкурентні 
переваги тощо. Другий модуль про-
грами відбудеться в лютому. Такий 
захід дуже цінний, адже ми виходимо 
на європейську арену, і нам ще бракує 
досвіду, навичок, зокрема в оформ-
ленні аплікаційних заявок.

соціомоніторинг

Тих, хто готовий змінювати, в Україні достатньо 
Що тривожить, дратує, обнадіює українців упродовж останніх 25 років? 

Недавно про це у Львові говорив відомий соціолог Євген Головаха, 
представляючи результати моніторингу Інституту соціології НАН України у 
Центрі міської історії, в рамках лекційно-дискусійної програми „Трансформації 
у Східній Європі: 27 років опісля“.

Стихійна 
трансформація 
з відкладеним 
транзитом

Як означити українське 
суспільство? Якщо колись 

казали „соціалістичне“, 
„розвиненого соціалізму“, 
потім „пост-“ — „тоталі-
тарне“, „радянське“, „ко-
лоніальне“, то тепер усі 
ці означення вже неакту-
альні, вважає Є. Головаха. 

Окреслюючи три категорії, 
що характеризують зміни 
соціуму, — модернізація 
(осучаснення), транзит 
(перехід від одного стану 
до іншого), трансформація 
(суттєві зміни з невизначе-

ним вектором) — соціолог 
робить висновок, що укра-
їнці — на етапі стихійної 
трансформації з відкладе-
ним транзитом: декларова-
на ціль — правова демокра-
тична держава, громадян-
ське суспільство, ринкова 
економіка, у реаліях же — 
корумповані гілки влади, 
відстала економіка, але й 
демократичний поступ.

Закінчення на 5 с. m

Закінчення на 12 с. m
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формула успіху

Колишній технічний директор компанії Motorola Керол Бейлі прочитав студентам Політехніки 
лекцію „Як стати успішним“, яка має чотири нехитрі складові — прийняти рішення, розвивати 

свої навики, розвивати характер і жити „золотим“ правилом любові. 

„Своєю професією допомагати 
людям“

Пролог до 
успішності

84-річний Керол Бей-
лі свій шлях до успіху ви-
значив ще коли мав два-
надцять. Попри безліч 
перешкод, він таки до-
мігся своєї мрії, адже був 
із бідної сім’ї, коли йшов 
до школи, дірки у череви-
ках закривав картонкою. 
Сьогодні Керол їздить по 
світу і розповідає про це 
молодому поколінню. А 
ще — працює кризовим 
менеджером. Оплату за 
це не бере.

Тоді, в дитинстві, 
поруч із їхньою убогою 
фермою була велика і гар-
на. Одного разу Керолу 
вдалося поспілкуватися 
з її господарем. І почути 
поради, які стануть фор-
мулою його життєвого 
успіху. Згодом Бейлі діз-
нався, що цей чоловік 
входив до п’ятірки найба-
гатших людей світу, був 
власником універмагів по 
Штатах і банків по світу. 

— Він ніколи не допо-
міг мені ні центом, — на-
голошує, — але допоміг 
так, як я зараз допомагаю 
іншим — запитав, чи я 
хочу мати успішне жит-
тя, і дав поради, як цього 
домогтися.

Прийміть рішення 
і проявіть 
наполегливість 

Отож, уже цього ве-
чора 12-річний хлопчина 
заявив своєму батькові, 
що хоче стати інженером. 
Далі було безліч ідей, які 
мріяв здійснювати, а та-
кож пошуку відповіді 
на запитання, скільком 
людям зможе допомогти 
своєю діяльністю. Керол 
переконаний, що таке за-
питання повинна стави-
ти собі людина будь-якої 
професії.

Тоді батько вважав, 
що його син не зможе 
стати інженером, адже 
для цього треба вчитися 
в університеті, а грошей 

на це немає. Тому сказав 
синові: „Нема шансу. За-
будь про це“. 

— Але я прийняв рі-
шення. Тому щодня після 
школи йшов до бібліоте-
ки. Почав зустрічатися 
з інженерами, і вони да-
вали мені свої книжки. 
А математику вивчав на-
багато вперед, — згадує 
Керол. 

До 18-ти років він 
склав усі урядові іспити, 
щоб отримати ліцензію 
інженера. Університету 
так і не закінчив. Дипло-
ма не має. У 20 одружився, 
і впродовж найближчих 
семи років у його подруж-
жі народилося трійко ді-
тей. Але Керол далі хотів 
бути інженером. Вважав, 
що в компанії „Моторо-
ла“ зможе використати 
свої навики. Подав туди 
заявку. Однак там навіть 
не тестували тих, хто не 
завершив університету. 
Цим не розчарувався. 
Допомогло позитивне 
мислення.

— Бути позитивним 
стосовно себе, тому що 
світ постійно розчарову-
ватиме нас, — вчить сьо-
годні Бейлі.

Розвивайте свої 
навики

Тоді, коли думаємо по-
зитивно, ми розвиваємо 
ті навики, що мають сто-
сунок до нашого рішен-
ня. Їх треба розвивати 
якомога краще стосовно 
своїх здібностей. Не по-
рівнювати себе з іншими! 
Натомість розвивати все 
найкраще у собі. Бо кожен 
із нас є найсильнішим во-
рогом самого себе.

— Я розвивав у собі 
багато навиків, навіть не 
знаючи про це. Напри-
клад, коли один праців-
ник аеропорту дізнався 
про мій намір, то за-
пропонував приходити 
в аеропорт і працювати 

Закінчення на 7 с. m
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Львівська політехніка тісно співп-
рацює з Британською радою. Коман-
да університету і працівники ЦМО є 
учасниками Програми розвитку лі-
дерського потенціалу університетів 
України. Також уже другий рік поспіль 
політехніки беруть участь у програмі 
Academic Teaching Excellence — із 
поліпшення рівня знання англійської 
мови та її викладання як фахової для 
різних спеціальностей. Як зазначає 
проректор Політехніки Юрій Рашке-
вич, інтернаціоналізація у вищій осві-
ті важлива з кількох позицій. По-пер-
ше, її рівень впливає на рейтингування 
університетів й відповідно визначен-
ня частки держзамовлення, яке вони 
отримують, а також у контексті інте-
грації з європейським освітньо-нау-
ковим середовищем. Мова  про нові 
якісні вимоги, які ставить до праців-

ників структур міжнародної співпраці 
вишів програма ЄС на 2014 – 20 роки 
„Еразмус+“: якщо раніше вони більше 
уваги приділяли документуванню, зві-
там, то тепер — розумінню структури 
освітніх програм, умінню допомогти 
заповнити представнику вишу акаде-
мічну довідку тощо. Офіцер ЦМО Ві-
кторія Харчук каже:

— Ми зацікавлені розвивати співп-
рацю з Британською Радою, це дає нам 
можливість безпосередньо взаємодія-
ти з університетами Великої Британії. 
Наші наступні кроки — посилення цієї 
співпраці, поглиблення зв’язків і по-
шук можливостей для розвитку викла-
дачів. Так, незабаром стартує новий 
етап програми Researcher Connect: це 
будуть тренінги, орієнтовані на розви-
ток вмінь науковців, викладачів пода-
ватись на грантові програми.

Ірина ШУТКА

тренінг

Виходимо на європейську 
арену: нам потрібні 
досвід і навички

коротко

Семінари „Дії Марії Склодов-
ської-Кюрі“. Національний 
контактний пункт „Дії Марії Кюрі 
для розвитку навичок, навчання 
та кар’єри“ Політехніки розпо-
чинає серію для науковців — про 
можливості участі у програмі ЄС 
„Горизонт 2020“ за тематичним 
напрямом „Дії Марії Склодов-
ської-Кюрі“. Семінари — 18 і 25 
жовтня й у листопаді.

Законопроект „Про освіту“ 
ухвалили за основу. 6 жовтня 
277 народних депутатів прого-
лосували в першому читанні за 
проект ЗУ „Про освіту“. Передба-
чені ним реформи спрямовані на 
приведення української системи 
освіти у відповідність до кращих 
практик, а саме на дебюрократи-
зацію, підвищення соціального 
статусу вчителя, раціональне ви-
користання бюджетних коштів, 
впровадження системи забезпе-
чення якості освіти.

Успішні архітектори-дизайне-
ри. Недавно у Чернівецькому НУ 
ім. Ю. Федьковича відбувся ХХV 
Огляд-конкурс дипломних робіт 
і конкурсних проектів випус-
кників архітектурних і художніх 
спеціальностей вишів України. 
Проекти політехніків відзначені 
й на огляді (дипломи І ступеня, 
ректора КНУБА), і на конкур-
сі, а викладачі кафедри ДАС 
В. Проскуряков, Ю. Богданова, 
З. Климко отримали дипломи за 
унікальні архітектурно-мистець-
кі видання.

Всі — на науковий пікнік. IV 
Науковий Пікнік Scientific Fun 
відбудеться 15 жовтня, в суботу, 
у парку ім. І. Франка. Його мета 
— довести, що наука є доступ-
на для кожного. На фестивалі 
діятимуть кілька тематичних 
майданчиків, присвячених хімії, 
фізиці, робототехніці, астроно-
мії тощо.

STEEL FREEDOM 2016. На ІІІ На-
ціональному архітектурному 
студентському конкурсі STEEL 
FREEDOM учасники змагатимуть-
ся у двох категоріях: створення 
проекту бізнес-центру в Києві та 
проекту торгового центру в Хар-
кові. Ключовим є використання 
сталевих конструкцій в каркасі 
об’єктів. Дедлайн — 1 листопада.

За матеріалами інформагенцій

фотофакт

Львівська політехніка — учасник ХІІІ Міжнародної 
спеціалізованої виставки „Зброя та безпека — 2016“, що 

проходить у Києві 11 – 14 жовтня.

Університет репрезентували на-
уковці з ІТРЕ — Василь Татарин (ка-
федра ФОТ), Віктор Гоблик (ЕЗІКТ), 
Любомир Бартків (ФОТ) і Анатолій 
Дружинін (НПЕ). Вони представи-
ли такі експонати, як автоматичний 
сканівний пасивний теплосповіщу-
вач, модульована відбивальна антен-
на решітка (АР), портативна система 
відеонагляду і спостереження за від-

даленими об’єктами та сейсмічний 
датчик вібрації спеціального при-
значення (серед співавторів двох із 
них — завідувач кафедри фотоніки 
Ярослав Бобицький). У науковій екс-
позиції — також мобільний андро-
їд-додаток для збору, обробки та 
передання розвідувальних даних; 
автор — завідувач кафедри ІСМ Ва-
силь Литвин (ІКНІ).

m Закінчення. Початок на 3 с.
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з перших уст 

Поточний і семестровий контроль — 
по-новому
З нового навчального року студенти Львівської політехніки 

вчаться і складатимуть іспити по-новому. Про те, чим викликані 
ці зміни, що потрібно знати студентам, аби не потрапити у власну 
пастку, розмовляємо з проректором з науково-педагогічної роботи 
Олегом Давидчаком.

— Олеже Романо-
вичу, чим викликані 
зміни у навчальному 
процесі? 

— 9 червня цього 
року ми затвердили 
нове „Положення 
про організацію та 
проведення поточ-
ного і семестрового 
контролю результа-
тів навчання студен-
тів“. Така необхід-
ність викликана тим, 
що ще 2014 року, піс-
ля ухвалення нового 
Закону про вищу освіту, Міністерство 
освіти і науки України скасувало чин-
не на той час Положення про органі-
зацію навчального процесу у вищих 
навчальних закладах, надавши ви-
шам право самостійно розробляти та 
впроваджувати свої окремі положен-
ня без загальних міністерських реко-
мендацій. Така можливість, по-своє-
му, дозволила нам ввести зміни, які, 
на нашу думку, покликані покращити 
якість навчального процесу. Поло-
ження про організацію та проведен-
ня поточного і семестрового конт-               
ролю результатів навчання студентів 
є складовою частиною загальної сис-
теми організації навчального проце-
су в університеті, вони деталізують 
процедури та правила проведення 
поточного і семестрового контролю, 
ліквідації академічних заборговано-
стей та оцінювання знань студентів. 
Положення наказом ректора впрова-
джено з 1 вересня 2016 року. Воно має 
на меті покращити якість підготовки 
студентів, заохотивши їх до навчання 
впродовж всього семестру. 

— Розкажіть, будь ласка, які саме 
зміни відображено у Положенні?

— Насамперед варто відзначити 
нові правила складання іспитів та 
заліків під час семестрового контро-
лю. Тепер студент має право склада-
ти іспити та заліки два рази: перший 

раз — викладачеві 
під час семестрового 
контролю та другий 
раз — перед комісі-
єю після закінчення 
терміну семестрово-
го контролю. Проте, 
фактично, залишив-
ся і третій шанс для 
студентів, які перед 
комісією за результа-
тами атестації набра-
ли від 26 до 49 балів. 
Такі студенти вважа-
ються не атестовани-
ми і мають право на 

повторне вивчення цієї дисципліни 
під час наступного семестру, а відтак 
і можливість повторного складання 
іспиту чи заліку. Ця норма розширює 
можливості студентів та дозволяє їм 
продовжити навчання, якщо під час 
складання іспиту чи заліку перед ко-
місією вони демонструють певний 
рівень знань, який, однак, є недо-
статній для позитивної оцінки. Якщо 
ж студент на комісії отримує від 0 до 
25 балів, то підлягає відрахуванню як 
такий, що не виконав плану навчаль-
ного семестру.

Ще одна нова норма: студента, 
який без поважних причин до почат-
ку семестрового контролю виконав 
менше 50 відсотків обов’язкових ін-
дивідуальних робіт (лабораторних, 
розрахунково-графічних, індивіду-
альних завдань) з конкретної дис-
ципліни, викладач не допускає до їх 
відпрацювання й екзаменаційного 
контролю. Якщо таких дисциплін є 
три або більше, то студент підлягає 
відрахуванню з університету. Ця 
норма покликана стимулювати сту-
дентів працювати впродовж усього 
семестру, а не тільки в останні тижні 
чи під час семестрового контролю. 
Якщо ж студент виконав 50 та більше 
відсотків усіх індивідуальних робіт з 
дисципліни до початку семестрового 
контролю, то він може відпрацюва-

ти інші обов’язкові індивідуальні ро-
боти до початку складання заліку чи 
іспиту. До того ж, якщо таке відпра-
цювання відбувається впродовж пер-
шого тижня семестрового контролю, 
то його результати можуть бути вра-
ховані у кінцевому значенні поточ-
ного контролю. Загалом, поточний 
контроль не може перевищувати 45 
балів у загальній семестровій оцінці 
за 100-бальною шкалою. 

Є в Положенні й інша позитивна 
новація: призери Другого етапу Все-
українських студентських олімпіад з 
навчальних дисциплін, а також пере-
можці конкурсів студентських науко-
вих робіт можуть отримати додаткові 
бали до поточного контролю. 

Є обмеження щодо допуску сту-
дента до атестації перед комісією. 
Студент не допускається до такої 
атестації, якщо він після першої 
атестації має більше 50 відсотків не-
зданих дисциплін. Тобто, якщо сту-
дент у семестрі вивчає, наприклад, 
вісім предметів, то перед комісіями 
він може скласти не більше чотирьох 
предметів (раніше було три). Студент 
має право на повторне вивчення двох 
дисциплін, з яких він не атестований, 
або отримав більше 25 балів на комі-
сії. Якщо студент має на момент за-
кінчення роботи комісії більше трьох 
заборгованостей, то теж підлягає ві-
драхуванню. 

— Коли і за яких умов студент може 
ліквідовувати свою академзаборгова-
ність?

— Відповідно до графіку навчаль-
ного процесу семестр складається 
з 20 тижнів, 16 із яких є навчальні, 
а 4 тижні відведені на семестровий 
контроль. Ліквідація академічних 
заборгованостей передбачена під час 
наступних двох тижнів після семест-
рового контролю.

— На що першокурсникам треба 
звертати особливу увагу?

— Порада одна: працювати впро-
довж семестру. Проблеми з’являють-
ся тоді, коли першу частину семестру 
студент не працює, а втрачений час 
надолужити самостійно проблема-
тично. Крім цього, освоїти дисци-
пліну, заплановану на 16-тижневе 
вивчення, за один тиждень не мож-
на. Ми проводили аналіз результа-
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m Закінчення. Початок на 4 с.

на його літаках. Однак 
застеріг: „Я не буду тобі 
платити, але ти багато ді-
знаєшся потрібного“. І я 
погодився. Все, що робив 
у житті, намагався роби-
ти найкраще. Кожен із вас 
має дивовижні можливо-
сті розвивати свої навики 
саме зараз. 

Будуйте свій 
характер

Щоб стати людиною, 
якій можна довіряти в 
усьому, треба працюва-
ти над своїм характером. 
Насамперед перестати 
говорити неправду, тобто 
не брехати за жодних об-
ставин. Цю пораду Керол 
також почув від успішно-

го старця. Коли вже не мо-
жеш сказати правду — не 
кажи нічого, помовч, адже 
інколи достатньо просто 
закрити рот на замок. 

Треба ставати сильним 
у характері, аби нам до-
віряли будь-що. Бути не 
тільки правдивим, але й 
добрим, людиною мислен-
ня, відповідальним. 

Минуло ще 10 років — і 
Керола Бейлі таки проте-
стували на „Моторолі“. 
Тоді, пригадує, пройшов 
складний кількаденний 
тест, який зазвичай про-
валюють 80% кандидатів. 
Через 10 днів після цього 
отримав дзвінок — їха-
ти до Чикаго. Президент 
„Мотороли“ при зустрічі 
не приховував здивуван-
ня, що Бейлі не має уні-
верситетського диплома. 

Однак результати його 
тестів змусили керівниц-
тво зробити виняток. Від-
так Керол пропрацював у 
„Моторолі“ 20 років і за 
цей час швидко просувався 
по службовій драбині.

Любіть Бога                              
і людей

У „Моторолі“ йому 
довелося бути відпові-
дальним за тисячі людей, 
за прибутки і втрати ком-
панії. І завжди керувався 
ще одним правилом, яке 
отримав у 12-річному віці 
і нині називає його „золо-
тим“ — любити Бога всім 
своїм серцем. 

— Це впливатиме на 
всі ваші рішення, — на-
голошує. — Мало лише 
ходити до церкви і бути 

релігійним. Мусите люби-
ти Бога, адже тільки тоді 
нікому не нашкодите. І 
любити інших, як самого 
себе, щоб могти допомог-
ти їм. Звісно, є люди, які не 
люблять себе, наприклад, 
наркомани, алкоголіки чи 
злодії. Але… Що більшій 
кількості людей допомо-
жемо, то будемо успішні-
ші. Неправильно думати: у 
цій професії можу зробити 
багато. Правильно — у цій 
професії я змінюватиму 
світ на краще.

— Отож, незалежно від 
того, в якій країні живете, 
прийміть рішення, роз-
вивайте свої навики, ха-
рактер і живіть „золотим“ 
правилом любові, — підсу-
мовує лекцію Керол Бейлі.

Записала Ірина МАРТИН

формула успіху

„Своєю професією допомагати людям“

тів навчання студентів, які під час 
вступу мали невисокі бали зі ЗНО. 
Зазвичай, такі студенти навчаються 
на комерції. Приємно, що у деяких із 
них від семестру до семестру рейтинг 
постійно зростав і на третьому курсі 
рейтинг окремих з них сягав 71 бала 
та вище. І є навпаки: вступники з ви-
сокими балами за результатами ЗНО 
у ході навчання різко знижують свій 
рейтинг, хоча мали хорошу шкільну 
підготовку на початку навчання. 

— На Вашу думку, нове Положення 
ускладнює життя студентів чи полег-
шує? 

— Розробляючи ці норми, ми мали 
на меті, передовсім, забезпечити 
якість підготовки студентів. Це не-
нормально, коли студент не працює 
впродовж семестру, а під час семест-
рового контролю хоче все надолужи-
ти. Вважаю, що обмеження кількості 
відпрацювань — на користь студен-
там. Важливо, щоб студенти про ці 
зміни знали і не були потім несподіва-
но заскочені. Те, що буде можливість 
для студентів складати атестацію з 
дисципліни не три а два рази впро-
довж однієї сесії, вважаю позитивним 

як для студентів, так і для викладачів. 
Перші будуть відповідальніше стави-
тися до сесії, не будуть розслаблятися 
і краще готуватимуться до тестуван-
ня. І викладачі будуть мати відповідні 
умови для підготовки та проведення 
атестацій студентів, оскільки якість 
освітнього процесу залежить також 
від умов праці викладачів.

— Тепер студенти матимуть право 
вибору вибіркових дисципліни і працю-
ватимуть більше самостійно. Чи вони 
готові до такого кроку?

— Відповідно до Закону про вищу 
освіту студент має право на вибір на-
вчальних дисциплін, які за обсягом 
повинні складати не менше ніж 25 
відсотків кредитів від усієї освітньої 
програми. Таке право вже мають сту-
денти першого курсу, які навчаються 
за новими спеціальностями і освітні-
ми програмами. Освітніми програма-
ми передбачені вибіркові навчальні 
дисципліни, які згруповані в блоки 
дисциплін, та окремі вибіркові дисци-
пліни. Наразі лише магістри першого 
року навчання при зарахуванні могли 
обрати один із кількох запропонова-
них блоків. Крім цього, магістри до 

грудня ще можуть обрати вибіркову 
довільну п’ятикредитну дисципліну. 
Такий вибір студенти можуть реалізу-
вати з допомогою свого електронно-
го кабінету, через який вони мають 
доступ до всіх вибіркових дисциплін 
Львівської політехніки. Для магістрів 
є їх близько 150. Академічну групу для 
вивчення таких дисциплін формува-
тимемо, якщо буде не менше 10 осіб. 
Аудиторні заняття для таких дисци-
плін відбуватимуться після занять із 
обов’язкових дисциплін. Бакалаври 
можуть вибирати більше вибіркових 
дисциплін, але, починаючи з друго-
го курсу. Зараз готуємо алгоритм, за 
яким вони вибиратимуть ці дисци-
пліни.

— Ваші побажання студентам?
— Реалізувати свої задуми, з яки-

ми вони вступали до Львівської по-
літехніки, пізнати радість у навчанні 
та в університетській спільноті, від-
чувати спрагу за новими знаннями. 
Бажаю їм також добрих викладачів, 
які могли б допомогти їм стати ква-
ліфікованими фахівцями.

Катерина ГРЕЧИН
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за кадром

„Аудиторія“: від понеділка —                     
до п’ятниці
Поява „Аудиторії“ на світ — процес тривалий, трудомісткий і до нього 

причетні багато людей. Інколи це весело, а інколи нагадує біг із 
перешкодами. Трохи про те, як і чим живе редакція впродовж тижня.

Понеділок
Понеділок зазви-

чай вважається важким 
днем. Як для кого, а для 
редакції газети „Аудито-
рія“ це правило справ-

джується, адже зі само-
го ранку розпочинаємо 
верстку. Спершу наш 
дизайнер і верстальник 
під пильним оком від-
повідального секретаря 
виготовляє кольорову 

обкладинку. І, зреш-
тою, це повинен би бути 
зачин роботи вже над 
наступним числом, але 
наш відповідальний 
секретар — дуже 
відповідальна, тож 

на її прохання ми зму-
шені скорочувати свої 
тексти, якщо хочемо, 
аби вмістилася світлина. 
А відбір фото вимагає ще 
більше зусиль і часу, бо 
треба відповідати на пи-
тання на зразок: „Хто з 
них дрон?“ 

Вівторок
Важчий вівторок. Доки 

відповідальний секретар 
регулює дії верстальника, 
щоб верстка не зійшла зі 
второваного шляху, жур-
налісти у вже зверстаних 
сторінках „виполюють“ 
так звані гуцулізми та 
пов’язані з ними неоло-
гізми нашого літредак-
тора (він — великий ша-
нувальник гуцульської 
культури).

І тут раптом серед 
круговерті сторінок, 
подій, зустрічей, людей 
— нарада з планування 
вже наступного числа 
газети.

SS Газета починається з планування. З головним редактором Ярославою Величко обговорюємо 
чергове число, визначаємо теми

SS Наталка Павлишин, як і належить заступнику головного редактора, спілкується                                                         
з відвідувачами. Але свої статті вона встигне написати вчасно

SS Наталя Яценко збирає 
інформацію усіма доступними 
методами. На те вона і редактор 
відділу культури, дозвілля та 
спорту
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Головний редак-
тор: 

— Що даємо на 
першу сторінку?

— Яку тему пропо-
нуєте на опитування? 

— Як?!!! Зустріч 
аж у п’ятницю? А коли 
напишете?

— Дівчата, газета 
тріщить, а ще жодно-
го матеріалу не здали!

— Хто бажає піти 
сьогодні на вечірній 
концерт? А на „Ніч у 
бібліотеці“?

У вівторок по обі-
ді, коли газету здали 
до друку, зітхаємо з 
полегшенням, ніби 
подолали чергову 
вершину. 

Середа

За логікою, час 
би спочити у сере-
ду. Хоча насправ-
ді, саме всередині 
тижня найчастіше 
відбуваються різні 
зустрічі, інтерв’ю, 
тобто все найпри-
ємніше. І журна-
лісти бігають, ви-
сунувши язика, з 
одного заходу на 
інший. 

Через брак окре-
мого приміщен-
ня буває, що ін-
терв’юера змушені 
слухати всі, хто є 
в редакції, і поміж 
тим, як живе кафе-
дра чи студенти, 
дізнаємося й про те, 
що „не для преси“. 

SS Ірина Мартин не пропускає можливості записати бліц-
інтерв’ю навіть у коридорі чи на сходах

SS „Зараз я вас усіх зафотофіксую!“.                                                                 
Це, звісно, Іринка Шутка — 
редактор відділу освіти і науки

SS Що робить літературний 
редактор Олег Семенишин? Звісно 
— редагує

SS Катерина Гречин успішно поєднує уточнення по телефону, 
виписування з диктофона і набір тексту на комп’ютері

SS А Наталка Горбаньова і Оля Кулявець швиденько виправляють усі помічені літредактором і навіть не помічені помилки

←←
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Опісля приємностей 
спілкування настає 
рутина розшифрову-
вання. Тоді вирвати 
журналіста з тенет 
випитаного інтерв’ю 
практично неможливо 
— кожен сидить у на-
вушниках, „добиває“ 
клавіатуру і літрами п’є 
каву.

Четвер
Головний редактор: 
— Дівчата, де матері-

али?
Журналісти:
— Вже-вже, востаннє 

перечитуємо…
„Аська“ червоніє-чер-

воніє-червоніє — так по-
чинається наш четвер. 

Але саме в цей 
день чомусь на-
уковці найчас-
тіше полюбля-
ють збиратися 
на різноманітні 
конференції, а 
в галереях міста 
під завершен-
ня робочого дня 
відкриваються 
виставки. 

Також — це 
день виходу па-
перової „Ауди-
торії“. За нею, 
кольоровою і 
лискучою, загля-
д а ю т ь 
поважні 

викладачі („коли 
буде газета?“, „ще 
нема?“) і студенти 
(„я десь тут маю 
бути в газеті“). 

П’ятниця
В п’ятницю 

зранку журна-
лісти виходять 
на полювання за 

вашими думка-
ми, які потра-
плять на другу 
сторінку. Ви-
шукуємо ін-
телектуально 
натхненні об-
личчя і опитує-
мо-допитуємо 
та найстрашні-
ше — фотогра-
фуємо (чомусь 
часто студенти сприй-
мають фотооб’єктив, як 
дуло пістолета). 

А по обіді — карди-
нально змінюємо план 
номера, бо „награфо-
манили“ вже аж на три, 
і жодне зі сотні зробле-
них фото не влазить на 
сторінку. 

Цей день для всіх за-
звичай скорочений, але 
не для тих, хто творить 

„Аудиторію“ — ми в п’ят-
ницю гаруємо наповну і 
виходимо з корпусу, коли 
там запановує вечірня 
тиша, а надворі — сутінки.

Замість післямови
Та не треба хвилюва-

тися: „свіжачок“ обов’яз-
ково буде і наступного 
тижня, як і сімдесят років 
поспіль!

за кадром

„Аудиторія“: від понеділка —                     
до п’ятниці

SS „І мені газетку, і мені!“

SS А Галя Мончак міркує: де 
знайти такого рекламодавця, 
щоб оплатив усі наші 
витрати?

SS Дільниця верстання. Дуже відповідальний секретар Христина Весела 
консультує дизайнера і верстальника Дмитра Григорчака

SS Роман Проців: „Не хвилюйтеся — 
газета уже в дорозі“. Двоколісний друг 
— найнадійніший транспорт

←←
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наш календар
14 жовтня — Покрова Пресвятої Бого-
родиці.
14 жовтня — День захисника України.
16 жовтня — День працівників харчо-
вої промисловості.
17 жовтня — Міжнародний день бо-
ротьби з бідністю.

Пам’ятні дати
13.10.1865 — помер Петро Гулак-Арте-
мовський, український поет, байкар.
14.10.1942 — створено Українську Пов-
станську Армію (УПА).
15.10.1895 — народився Володимир 
Ґжицький, український письменник.
15.10.1959 — у Мюнхені від рук агента 
КГБ загинув Провідник ОУН Степан 
Бандера.
16.10.1596 — початок Берестейського 
собору, який проголосив унію (союз) 
Православної Церкви в Україні з Рим-
ським папським престолом.
16.10.1903 — помер Михайло Обачний 
(Косач), український письменник i пе-
рекладач, брат Лесі Українки.
16.10.1936 — помер Тимотей Бордуляк, 
український письменник.
16.10.1987 — у Львові створили Товари-
ство Лева.
17.10.1831 — Майкл Фарадей відкрив 
явище електромагнітної індукції.
17.10.1887 — помер Ґустав-Роберт Кірх-
гоф, німецький фізик.
17.10.1936 — народився Іван Драч, укра-
їнський поет і громадський діяч.
17.10.1990 — на Майдані Незалежності 
в Києві закінчилося голодування сту-
дентів, які домоглися від Верховної 
Ради УРСР ухвалення постанови про 
виконання своїх вимог.
18.10.1990 — український національ-
ний прапор замайорів над Львівською 
політехнікою.
18.10.1845 — народився Юліан Медвед-
ський, славетний український науко-
вець, якого тричі обирали ректором 
Львівської політехніки.
19.10.1648 — облога Львова козацьки-
ми військами під проводом Максима 
Кривоноса.
19.10.1848 — відбувся з’їзд „руських 
учених“ у Львовi.
19.10.1854 — народився Сергій Василь-
ківський, відомий український живо-
писець.
19.10.1937 — помер Ернест Резерфорд, 
англійський фізик, один із творців 
ядерної фізики, лауреат Нобелівської 
премії.

до ювілею

Підготовчі роботи —     
на завершальному етапі
5 жовтня Оргкомітет із відзначення 200-ліття Львівської 

політехніки зібрався на чергове засідання. Відповідальні за 
різні ділянки роботи інформували, що вже виконано і що ще треба 
зробити, щоб гідно зустріти ювілей альма-матер. 

Директор Інституту архітектури 
професор Богдан Черкес повідомив: 
виготовлення меморіальної табли-
ці, яка буде встановлена на місці, де 
колись розміщувалася Реальна шко-
ла (з якої бере початок Львівська 
політехніка), вже на завершально-
му етапі. Дискусію викликав вибір 
конкретного місця встановлення 
пам’ятки, адже ця будівля не збе-
реглася. Найближче до неї — На-
ціональний музей ім. Андрея Шеп-
тицького, тож вирішили пам’ятну 
таблицю розмістити на його стіні з 
боку вул. Вірменської.

Члени Оргкомітету ознайомили-
ся з проектами нагрудної медалі „За 
видатні заслуги перед Львівською 
політехнікою“ та пам’ятним знач-
ком, дізналися, що триває робота 
над виготовленням Великого герба 
університету й оновленням хоруг-
ви. З дня на день над головним кор-
пусом розмістять банер, який спові-
щатиме про 200-ліття Політехніки.

Начальник НДЧ Лілія Жук допо-
віла, що завершується підготовка до 
міжнародної наукової конференції 
„Науковці та випускники Львів-
ської політехніки у світовій науці 
та культурі, міжнародній політиці 
та економіці“. Окремим збірником 
заплановано надрукувати матеріа-
ли цієї конференції. До ювілею аль-
ма-матер будуть приурочені тради-
ційні студентські науково-технічні 
конференції у навчально-наукових 
інститутах, студентська спортивна 
універсіада з різних видів спорту 
(турнір із баскетболу вже відбувся 
— див. „Аудиторію“, ч. 28 від 6 жовт-
ня).

Кафедра історії України та ет-
нокомунікацій готує для студентів 
вікторину „Чи знаєш ти історію 
Львівської політехніки?“, яка про-
йде у вигляді квесту.

Доктор архітектури Микола Бевз 
повідомив, що в рамках святкуван-
ня експонуватиметься виставка 
за матеріалами спільних україн-
сько-польських архітектурно-архе-

ологічних досліджень у місті Холмі 
та відбудеться презентація книжки, 
підготовленої спільно із польськи-
ми науковцями.

У науково-технічній бібліоте-
ці готують до експозиції унікальні 
примірники з фонду рідкісних книг, 
а політехніки-художники — свої 
твори.

Що стосується друкованої про-
дукції, то вже вийшов 3-ій том про 
наш університет, а дослідник іс-
торії Олександр Шишка передав у 
видавництво збірник нарисів „Від 
Реальної школи — до Львівської по-
літехніки“, на черзі — „Архітектур-
ний атлас Національного універси-
тету „Львівська політехніка“ укра-
їнською та англійською мовами, 
комплект листівок з репродукція-
ми корпусів університету, каталог 
пам’ятних монет, медалей і значків 
Львівської політехніки з різних ча-
сів, видання про докторів гоноріс 
кауза, іміджевий буклет та ін. 

Медіа-центр підготував цикл пу-
блікацій у пресі та передач на теле-
баченні і радіо з історії і сьогодення 
Політехніки та її видатних особи-
стостей, зокрема, ТРК „Львів“ уже 
розпочав трансляцію (щосереди о 
19.15). Присутні підтримали думку 
про те, щоб пропагувати універси-
тет на всеукраїнських каналах.

Прозвучали також й інші цікаві 
і слушні пропозиції. Зокрема те, 
що урочисту частину і святковий 
концерт варто провести у різні дні, 
адже програма дуже насичена і може 
тривати надто довго. 

Очевидно, що це не весь перелік 
заходів, які відбуватимуться впро-
довж жовтня — грудня ювілейно-
го року. Голова ргкомітету ректор 
Політехніки Юрій Бобало висловив 
упевненість, що все заплановане 
буде виконано вчасно і добре. „Ау-
диторія“ анонсуватиме й оператив-
но висвітлюватиме всі події, пов’я-
зані зі святкуванням.

Марія БУЦМАНЮК
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Інституційна 
криза і стратегічна 
невизначеність

Це виклики, які поста-
ли перед Україною після 
проголошення незалеж-
ності та якоюсь мірою за-
лишаються без відповіді 
донині. Їхні причини — у 
викривленій модернізації 
радянського періоду, руй-
нації після 1991-го прак-
тично всіх патерналіст-
ських інституцій (права, 
освіти, охорони здоров’я 
й ін., окрім хіба що ін-
ституту сім’ї) без ново- 
сформованих натомість. 
У такому разі, згідно з те-
орією структурного функ-
ціоналізму, суспільство як 
система стає дезорганізо-
ваним, його характеризує 
т.зв. аномічна деморалі-
зованість — стан, коли 
відсутні чіткі норми й 
громадяни дезорієнтовані, 
пояснює соціолог.

Найкращі шанси побу-
дувати нову інституційну 
систему — у 1992 та 2005-му                                                                                                             
— були знехтувані. Це 
призвело до руйнації 
економіки, зубожіння на-
селення, олігархізації (в 
руках 50-ти сімейних кла-
нів опинилось 80% ресур-
сів країни), формування 
подвійної інституційної 
системи, бюрократизації. 
2005 – 2010-ті — роки по-
стреволюційного розча-
рування і стратегічної не-
визначеності. Змінила цей 
стан Революція Гідності.

Поворотна точка
Євромайдан виник 

через низку причин: це 
розширення владних 
повноважень, коруп-
ція й тіньова економіка, 
залежність суду й про-

куратури, „залишковий“ 
підхід до культурної та 
соціальної сфер і недо-
віра до державних інсти-
тутів. Події 2013 – 14 рр. 
засвідчили прагнення 
українців сформувати 
нові норми співжиття і 
взаємодії з державою. Це 
зокрема і точка самови-
значення щодо геополі-
тичного курсу й відмови 

від ідеї пострадянської 
інтеграції: збільшилась 
кількість тих, хто під-
тримує вступ України до 
Євросоюзу, НАТО; нато-
мість стало менше (зо-
крема вдвічі на Донбасі) 
прихильників інтеграції 
з РФ та Білоруссю. 

Два роки тому з’яви-
лись паростки інститу-
ційної довіри. Нині її 
найбільше до волонте-
рів, далі — до церкви, 
армії та науковців. Тепер 
є певна стратегія і декла-
рований транзит, однак 
— не політичні рішення, 
зазначає дослідник.

Як почуваємось?
Самопочуття суспіль-

ства можна схарактери-
зувати за низкою індек-
сів. Сумарний індекс 
цинізму, що відображає 
рівень довіри у суспіль-
стві, поваги до держа-

ви, загальноприйнятих 
норм тощо, найменшим 
в Україні був щоразу 
після революційних пе-
ретворень (у 1992, 2004, 
2014, а також у 2010-му). 
Інтегральний індекс на-
ціональної дистанції 
(наскільки близько мо-
жемо допустити інших) 
— високий, але з 2012-го                                               
падає. Якщо раніше най-

ближчими українці вва-
жали росіян і білорусів, 
то нині — хіба остан-
ніх. Індекс тривожності 
з 2010-го зріс. Чверть 
українців живе у стані 
дистресу, тобто постій-
ного стресу, надмірного 
несприятливого на-
вантаження, наслідком 
якого є фізичне висна-
ження.

Інтегральний індекс 
соціального самопочут-
тя, який використовують 
для вимірювання рівня 
задоволеності грома-
дян ступенем реалізації 
власних потреб (довіра 
до політичних інститу-
тів, оцінка правильності 
суспільно-політичної 
й економічної ситуа-
ції), найліпшим був у 
2008-му, потім ситуація 
погіршилась, але тепер 
динаміка позитивна. Ін-
декс дестабілізаційності 
протестного потенціалу 

(готовність до протестів) 
найвищим був у 2013-му, 
тепер — зростає.

Хоча, як пояснює 
Є. Головаха, політична 
культура в Україні біль-
ше формується стихійно, 
ніж цілеспрямовано, та 
зміни очевидні, зокрема 
у „перерозподілі сил“ по-
між 4 типами політичної 
культури: це активний і 
пасивний тоталітарний, 
активний та пасивний де-
мократичний типи. Якщо 
порівнювати 2006 і 2016 
роки, то кількість пред-
ставників тоталітарних 
типів (а це фактично 
„сталінська політична 
культура“) зменшилась 
майже втричі. Натомість 
„демократів“ побільшало 
— на 3% активних, удвічі 
пасивних (тобто тих, хто 
„за демократію“, але не 
вважає, що може вплину-
ти на щось) — і ця група 
стала визначальною. Тим 
часом 20% активних демо-
кратів (у нас їх зараз 21%), 
за словами соціолога, для 
змін достатньо.

Що потрібно
Досягнення омріяних 

типів держави й суспіль-
ства залежить від низки 
чинників: визначення 
національно-громадян-
ської ідентичності та ге-
ополітичної орієнтації, 
сформованої політичної 
культури й атмосфери 
довіри, подолання со-
ціальних відчуженості 
й цинізму, зміни полі-
тичного класу і системи 
цінностей. Наразі визна-
чальною цінністю у нас є 
безпека, тоді, як для зрі-
лих суспільств це — сво-
бода, самореалізація.

Підготувала 
Ірина ШУТКА

соціомоніторинг

Тих, хто готовий змінювати,                                              
в Україні достатньо 

m Закінчення. Початок на 3 с.



ч. 29 [2949]
13 — 19 жовтня 2016 13СУСПІЛЬСТВО

авторський проект

Велич Дмитра Донцова 
У межах авторського проекту мовознавця Ірини Фаріон 

„Від книги — до мети“ 6 жовтня презентували мега-
працю — десятитомне видання творів Дмитра Донцова, над 
формуванням якого працювали науковці Олег Баган та Ярослав 
Радевич-Винницький — вони й розповідали про твори Донцова 
у Львівській політехніці.

Особливість цього видання 
передовсім у тому, що, як наго-
лосили упорядники, в ньому на 
дев’яносто відсотків унікальний 
матеріал — статті, які вперше ви-
дані в Україні. Та й загалом дуже 
невелика кількість людей раніше 
мали можливість їх перечитати. 
Тобто це абсолютно нове відкрит-
тя постаті Дмитра Донцова — досі 
мало вивченого та досліджувано-
го, хоча він посідає чільне місце у 
формуванні модерної української 
нації. 

— Готуючи це видання, ми ке-
рувалися кількома принципами. 
Передовсім, друкувати те, що досі 
в Україні не було видане, щоб люди 
побачили велич і багатогранність 
Дмитра Донцова. Другий прин-
цип — ми взяли лише журнальні 
статті. Як журналіст і публіцист 
він не менш масштабний, ніж Іван 
Франко. В пресі є ще сотні статей, 
надрукувавши які, можна було б 
збільшити це видання вдвічі або 
навіть утричі. Звісно, не всі вони 
мають таку ж вагу, бо чимало — це 
публікації на щодень, деякі втра-
тили актуальність. А ми намагали-
ся максимально широко показати 
його філософський потенціал, — 
наголосив Олег Баган.

Видання побудоване так, щоб 
навіть прочитавши лише один 
том, можна було вибудувати собі 
цілісне уявлення про мислення і 
світоглядні засади діяча. Водночас 
книги сформовані за напрямами, 
як, наприклад, „Політична аналі-
тика 1911 – 18 років“, „Культуро-
логічна есеїстика 1912 – 39 років“ , 
„Ідеологічна есеїстика 1920 – 30-х 
років“ тощо.

— У десятитомнику найбільше 
уваги приділено працям 1913 – 39 
років. Бо це піковий період його 
творчості, це найцікавіший Дон-
цов, — додав дослідник. — Цим 
виданням вдалося розвіяти кілька 
негативних міфів. Зокрема про те, 

що Донцов був соціалістом-зрад-
ником. Я спеціально опублікував 
усі основні статті, де чітко вид-
но, що він пішов у соціалізм лише 
тому, що тоді це була єдина пар-
тія, яка боролася проти Російської 
імперії. У своїх статтях він чітко 
демонструє, як із соціалістични-
ми поняттями намагається йти до 
глибин національного і пояснити, 
що Україна має бути окремо від ім-
перії, що український рух має бути 
окремо від російського. 

Це видання представляє Дон-
цова, як людину дуже принципову. 
Кожна стаття, особливо на полі-
тичні теми, написана войовничо, 
відкрито, критично. 

— Лише проаналізувавши то-
дішні настрої в суспільстві, полі-
тичну ситуацію, можна зрозуміти, 
скільки відваги треба було мати, 
щоб написати такі статті. Він як 
учитель, як трибун нації ніколи 
не боявся стати на позицію пере-
дової боротьби і прийняти на себе 
перший удар. Ми хотіли показати 
Донцова незалежним, поліфоніч-
ним мислителем, який відповідав 
на найрізноманітніші духовні, 
культурні, інтелектуальні, науко-
ві виклики, які тоді стояли перед 
Україною. До Донцова і після ньо-
го не було в нашій історії постаті, 
яка би так багато зробила, щоб по-
ставити українську політику і фі-
лософію на рейки націоналістич-
ної ідеології. Він і сьогодні з нами 
будує сильну, наступальну Украї-
ну, яка бореться, незважаючи ні на 
що, — додав на завершення свого 
виступу Олег Баган. 

Досить цікавий мовно-стиліс-
тичний аналіз формування Дми-
тра Донцова, в „голові якого була 
маса мовних стихій“, зробив нау-
ковець Ярослав Радевич-Винниць-
кий, літературний редактор деся-
титомника творів. 

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

У Національному музеї-меморі-
алі „Тюрма на Лонцького“ від-
булося представлення цик-                                                                               
лу „Бабин Яр“ письменниці 
Маріанни Кіяновської — „Цей 
яр як світ“, приурочений до 
75-річчя масових розстрілів. 
Цикл „Бабин Яр“ — це поетичні 
персоніфікації голосів роз-
стріляних нацистами людей. 
Їхні біографії, обірвані куля-
ми катів, виписані від першої 
особи. Метод психологічної 
реконструкції екзистенційних 
рефлексій жертв довжелезної 
колони шляхом на страту під-
носить їхні розпачливі розду-
ми до символу „смерті цілої 
епохи“.

5 жовтня минуло 107 років від 
дня народження Богдана-Іго-
ря Антонича. У Львові цього 
дня біля могили поета на 
Янівському цвинтарі відбу-
лася панахида. А 9 жовтня „На 
гостини до Антоничів“ у Бор-
тятин приїхало чимало гостей. 
Парох місцевої церкви Успіння 
Пресвятої Богородиці УГКЦ 
отець Михайло Пецькович про-
вів спільну молитву за Україну 
й родину Антоничів. 

Від 14 жовтня — свята захис-
ника України — впродовж 
трьох днів у львівському 
парку „Погулянка“ відбу-
деться теренова гра „Легенда 
УПА імені Миколи Лемика“. 
Учасниками змагань стануть дві 
сотні школярів з усієї облас-
ті. Окрім уже звичних етапів: 
смуги перешкод, велоетапу, 
лазертагу, змагань на катама-
ранах, брейн-рингу з історії 
України, представлення ко-
манд, на цьогорічних учасників 
чекають нові та неочікувані 
випробування, серед яких — 
настільний футбол, команда 
диверсантів під час квесту та ін. 
Найцікавішою ж буде квест-те-
ренівка, приурочена легенді, 
яка розповідає про захоплюючі 
події в Погулянецькому лісі. 
У квесті учасникам задавати-
муть питання з різноманітних 
дисциплін: історії, медичної та 
військової справи тощо. А пере-
можці теренової гри зачитають 
„Звернення Миколи Лемика до 
української молоді“.

За матеріалами інформагенцій
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соціальна ініціатива

Пластикова кришечка: шлях від 
контейнера до протеза
Понад рік тому у громадських місцях з’явилися контейнери для 

збору пластикових кришечок. Це все — завдяки проекту „Добро 
жменями“, що діє при благодійному фонді „ОВЕС“. Виявляється, 
що якщо кожен із нас щодня кине до контейнера бодай одну 
кришечку, то за місяць зберемо кошти на один протез для воїна.

Треба щось робити

Ініціатива збирати кришечки по-
чала діяти у липні 2015 року. Відтак 
за рік це допомогло профінансувати 
протезування десятьом українським 
воїнам, один із них — львів’янин 
Роман Дідера. На черзі сьогодні ще 
двадцять захисників. 

Про цю акцію із соцмереж діз-
налися викладачі ІНЕМ Львівської 
політехніки Катерина Дзюбіна і 
Любомир Ванькович. Вирішили до-
лучитися.

— Я діяв за принципом „щось 
треба робити тут“, оскільки не 
беру участі у воєнних діях. До 
цього заохочували мене друзі, 
які поверталися зі сходу і були 
вражені тим, що ось там — вій-
на, а тут люди живуть так, ніби 
нічого не сталося, — пояснює 
асистент кафедри ММП Любо-
мир Ванькович. — Отож, разом 
зі старшим викладачем кафед-
ри ЗМД Катериною Дзюбіною 
ми підготували оголошення, а в 
4-му і 8-му навчальних корпусах 
та в бібліотеці встановили контей-
нери. 

Відтак раз на півроку викладачі 
разом зі студентами запаковують 
кришечки у великі пакети і відносять 
їх у благодійний фонд „Карітас“. 

Кришечка мусить бути 
харчова

У Центрі дозвілля та соціальної 
реабілітації „Карітасу“, що на Оза-
ркевича, 3, два коридори завалені 
мішками з пластиковими кришеч-
ками. Спочатку діти з особливими 
потребами сортували їх за кольором 
(цього вимагали підприємства-пе-
реробники). Тепер волонтери лише 
сортують кришечки за призначен-
ням, адже на переробку годяться 
тільки харчові, а люди часто кидають 
і з побутової хімії.

Сюди звозять кришечки не лише 
зі Львова, а й з області, інших міст 
регіону. Адже раз на півроку саме до 
„Карітасу“ приїжджає 10-тонна фура 
і забирає кришки на переробку. До 
цього часу їх треба зібрати не мен-
ше тонни. За словами координатора 
„Карітасу“ Наталі Загасайло, фура від 
завода-переробника не може їздити 
по дрібних пунктах, тому центр збо-
ру зосереджений тут. А переробники 
— здебільшого з центральних міст 
України. Там значно потужніші під-
приємства, ніж у Західному регіоні. 

Протез не з кришок, а з 
вилучених за них коштів 

Що ж відбувається далі? Про це 
розповідає волонтер проекту „До-
бро жменями“ у Львівській області 
Людмила Масняк: 

— На підприємстві харчові кри-
шечки переробляють у пластикові 
гранули, а вже з них виготовляють  
відра, миски, горщики тощо. Кош-
ти за отриману сировину підпри-
ємство-переробник перераховує на 
рахунок фонду „ОВЕС“. А фонд цими 
коштами оплачує виготовлення про-
тезу.

Пані Людмила наголошує, що 
все відбувається прозоро. Про всі 
надходження і витрати „ОВЕС“ зві-
тує на своїй інтернет-сторінці. 

Виникає багато непорозумінь 
із того приводу, чи виготовляють 

протези з кришечок. І багато хто, 
дізнавшись, що таки ні, вважає, що 
його дурять, — роздумує Людмила 
Масняк. 

Ця ініціатива — не нова для 
України. В Європі вже давно зби-
рають кришечки, а отримані гроші 
скеровують на потреби хворих, зо-
крема дітей-інвалідів. Таким чином, 
ми вбиваємо двох зайців — не лише 
допомагаємо тим, хто в потребі, а 
й дбаємо про екологію. Тому девіз 
проекту: „Допомагаючи людям, до-
помагаємо природі“.

— Як у благодійному фонді при-
ймають рішення про витрати? 

— Люди, які потребують проте-
зування, записані у черзі централь-
ного фонду, що в Києві. Гроші ви-
діляють за принципом черговості, 
наскільки знаю. Протезують воїнів 

як в Україні, так і за кордоном, 
зокрема в Польщі. Воїн їде туди 
у супроводі нашого волонтера. 
Часто виявляється, що людині 
треба кілька протезів, напри-
клад, один для ходьби, другий 
— для виконання роботи.

— Скільки в середньому кош-
тує виготовлення одного протеза 
і скільки на це потрібно кришечок? 

— Близько 6-ти тисяч євро. 
Кілограм кришечок коштує при-
близно 10 грн, отож, на один 
протез потрібно 15 тонн крише-

чок. Ціна на кришечки коливається 
залежно від сезону — влітку пере-
робник платить дорожче, адже тоді 
потреба у кришечках зростає. 

Людмила Масняк наголошує, 
що на початку акції ініціативи було 
більше і Львівщина збирала значно 
більше кришечок, ніж інші регіони 
разом узяті. На жаль, тепер багато 
волонтерів самі здають кришеч-
ки на переробку і на власний роз-
суд розпоряджаються вирученими 
коштами. Тому не може сказати, чи 
таким чином отримані гроші йдуть 
на допомогу воїнам.

Отож, напрошується висновок: 
якщо хочете мати певність, що 
ваша кришечка допоможе воїнові, 
віддайте її лише тому волонтерові, 
який співпрацює з „ОВЕС“. 

Ірина МАРТИН
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разом із BEST

Навчання, якого не буває на парах
Як стати успішним, упевненим у собі, як зреалізувати власну 

ідею, багато цікавого про емоції, зрозуміти п’ять мов любові 
та дізнатися як знайти свою половинку — про це не розкажуть на 
парах, але… впродовж тижня відповіді на ті чи інші запитання можна 
було дізнатися від різних тренерів у рамках BEST Training Week 5.

— Цей проект проводимо вп’яте. 
Його гасло — „Ввімкни свій мозок!“, 

то своєрідний заклик до самороз-
витку та пізнання власних можли-

востей. Знаємо, які теми найбільше 
цікавлять студентську молодь та 
маємо налагоджену співпрацю з різ-
ними тренерами. Попередньо обго-
ворюємо з ними тематику тренінгів, 
вони часто пропонують самі якісь 
цікаві ідеї. Стараємося підбирати 
теми так, щоб це було цікаво сту-
дентам різних інститутів і курсів, 
— зазначила піарник BEST Training 
Week 5, третьокурсниця ІАРХ Юлія 
Крайниковець. 

Серед молоді проект справді до-
сить популярний і про це свідчили 
переповнені аудиторії. Особли-
во цікаві студентам були теми, які 
стосувалися власного саморозвит-
ку. Адже на ці тренінги вони прихо-
дять не просто послухати, а й взяти 
активну участь, а також закріпити 
прослухану тему на практиці, по-
дискутувати. 

Наталія ПАВЛИШИН

інтелектуальні магання

Геодезисти знають 
„Що? Де? Коли?“
Змагатися, хто розумніший, кмітливіший і зуміє 

швидше зреагувати, мабуть, закладено в людській 
природі. Інтелектуально гра „Що? Де? Коли?“ досить 
популярна серед політехніків і вже багато років 
поспіль вони випробовують свій розум у командних 
іграх на загальноуніверситетському та обласному рівнях. Минулого 
тижня такі інтелектуальні змагання організували між собою 
студенти ІГДГ.

— Торік на загальноуніверситет-
ському турнірі „Що? Де? Коли?“ ко-
манда нашого інституту посіла дру-
ге місце. До перемоги забракло лише 
одного бала. Після цього геодезисти 
брали участь в обласному турнірі. За-
галом із Політехніки змагалось тоді 
три команди, дві з них потрапили в 
першу п’ятірку. Тобто наші студенти 
грають на досить високому рівні, — 
розповів організатор турніру, голова 
колегії та профбюро ІГДГ Іван Бру-
сак. — Такі змагання всередині ін-
ституту дадуть можливість відбирати 
кращих для гри на рівні університету.

В геодезичному турнірі взяло 
участь шість команд, до складу 
деяких із них увійшли і викладачі. 

— В кожній команді було по 
шестеро учасників. Приємно, що 
зацікавилися першокурсники, бо 
впродовж усього навчання вони 
матимуть нагоду розвиватися в 
цій грі. Вже наприкінці жовтня 
чи на початку листопада плану-
ємо провести такі змагання на 
рівні університету, — додав Іван.

Півтори сотні запитань для 
цього турніру надала Львівська 
обласна ліга „Що? Де? Коли?“. 

Організатори відібрали з них 24, 
на які учасники гри відповідали 
впродовж двох турів. Загалом за 
гру було лише два запитання, на 
які не змогла відповісти жодна із 
команд. 

Отож, за підсумками гри най-
кращі результати показала ко-
манда „Діти племені Аахуаска“ (5 
курс + викладачі) — 17 правиль-
них відповідей із 24, друге місце 
— „5 кадрів“ (1 курс) —  12/24, а 
третіми стали учасники команди 
„ГориЗонт“ (3 курс) — 11/24. 

Усі учасники отримали серти-
фікати про участь у турнірі, а пе-
реможці ще й цікаві призи і кубок. 

Наталія ПАВЛИШИН
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високі ноти

Львівська філармонія — Винникам
З сьомого жовтня мешканцям Винник, щоб послухати добру 

класичну музику, не доведеться їхати до центру Львова. Музичне 
вечірнє дозвілля проходитиме у межах містечка винниківчан — у 
приміщенні Винниківської школи-інтернату діятиме „Казкова“ 
сцена для дітей, а у залі Винниківської школи мистецтв — сцена 
„Камерна“.

Львівська філармонія у Винниках 
— перша регіональна філармонійна 
філія, проект, започаткований Вин-
никівською міською радою спільно 
із Львівською обласною філармоні-
єю. Перший концертний сезон, який 
розпочався із виступів соліста Львів-
ської опери Петра Радейка, відомо-
го львівського скрипаля-віртуоза 
Олександра Божика, академічного 
інструментального ансамблю „Ви-
сокий Замок“ та LEDIES’trio, трива-
тиме до червня 2017 року. За цей час 
винниківці і жителі навколишніх сіл 
у п’ятницю і неділю почують чотири 
музичні казки-опери для дітей віком 
від 4 до 12 років — „Пан Коцький“, 
„Чарівна шабля“, „Солом’яний би-

чок“, „Лис Микита“. На Камерній 
сцені — чотири музично-освітні 
програми — „Маленький Моцарт“ (у 
грудні), „З веселої скрині“ (у люто-
му), „Бандурні акварелі“ (у березні), 
„Незабутня Квітка“ (присвята Квітці 
Цісик, у квітні). У планах проекту — 
відкриття ще однієї, третьої, зали в 
середньоосвітній школі №29, на 
сцені якої зможе розміститися на-
віть неповний склад симфонічного 
оркестру філармонії.

Обидва зали з музичних інстру-
ментів мають лише фортепіано, 
решту — будуть довозити. Наразі у 
програмі сезону братимуть участь 
лише львівські солісти, у майбут-
ньому організатори мають намір 

запрошувати виконавців і з інших 
міст. Бажаним гостем у Винниках 
буде композитор Мирослав Скорик.

Вартість квитків на концерти не-
велика — 20 грн для Казкової сцени і 
30 грн — для Камерної. Для відвіду-
вання усіх концертів буде запрова-
джено абонемент.

Адміністратор проекту Анастасія 
Пришляк зауважує, що Винники те-
пер стрімко розвиваються і великий 
крок вони роблять, зокрема, у мис-
тецькому напряму. Власний філар-
монічний сезон — це, переконана 
вона, дуже зручно насамперед для 
молоді, бо не всі батьки готові відпу-
скати своїх дітей увечері до Львова. 
„Такі акції, — доповнює Анастасію 
куратор проекту Ірина Магдиш, — 
це сприяння розбудові локальної 
громади, це свято для сусідів. І це 
добре, бо культура має бути близько 
дому“.

Наталя ЯЦЕНКО

книги, музика, кіно
Молодий письменник Макс Кід-

рук („Бот“, „Твердиня“ — то його), 
представивши на Форумі видавців 
новий роман „Зазирни у мої сни“, 
вирушив у всеукраїнський тур. 
Презентації відбудуться у більш ніж 
двадцяти містах України, а на почат-
ку листопада заплановані виступи 
автора у містах Німеччини. „За-
зирни у мої сни“ — трилер, у якому 
поєднується моторошна містика та 
динамічне техно. В основі сюжету — 
історія маленького хлопчика, котро-
го після пережитої клінічної смер-
ті почав тероризувати у снах хтось 
таємничий. Врешті-решт, батько 
малого змушений вивезти сина до 
Америки, де найновіші досягнення 
нейротехнологій дозволять зазир-
нути у його сни. За словами Кідрука, 
„Зазирни у мої сни“ — це „його пер-
ша книжка, що має подвійне дно, що 
має щось поза трешевою історією“. 
У соцмережах читачі зізнаються, що 
„ковтають“ книжку за ніч — від чи-
тання годі відірватися.

У жовтні львівський поп-рок 
гурт „Опіум“ представляє новий 
сингл — „Плеєр“. Однойменна піс-

ня витримана у стилістиці, при-
таманній колективу, — лірична 
композиція, насичена роздумами 
та емоціями. Новий трек містить 
світлі ноти осіннього настрою і 
мимоволі змусить замислитися — 
що ж за пісня лунає „у неї в плеє-
рі“. До процесу запису долучився 
колишній учасник колективу, віо-
лончеліст і випускник Львівської 
політехніки Володимир Кот-
ляров (він тепер працює у гурті 
Rockoko). „Плеєр“ оприлюднено у 
форматі веб-синглу і доступний для 
завантаження на офіційному сайті 
гурту www.opiumband.com.

У прокат вийшло відразу два 
українські документальні фільми, 
які вже встигли помандрувати чис-
ленними фестивалями, — „Жива 
ватра“ і Reve ta Stohne on Tour. 
„Жива ватра“ львів’янина Оста-
па Костюка розповідає про життя 
вівчарів Українських Карпат. Осо-
биста та поетична розповідь про 
долю традиційного ремесла на фоні 
сучасних змін знята дуже майстер-
но. Її автор народився у Коломиї, 
тож реалії фільму для нього добре 

знані. Крім цього, режисер, спо-
стерігаючи за трьома поколіннями 
вівчарів, з любов’ю працював над 
картиною чотири роки.

Стрічка Надії Парфан Reve ta 
Stohne on Tour — іронічне спо-
стереження за музикантами групи 
Reve ta Stohne, які вирушають до 
Польщі, намагаючись там налаго-
дити своє концертне життя і стати 
рок-зірками. Під час фестивалю 
Wiz-Art фільм показували у супро-
воді концерту групи Reve ta Stohne 
— фінал у кінострічки відкритий, 
тож його перехід у живий концерт 
доречний.

Підготувала Наталя ЯЦЕНКО
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„Ромео і Джульєтта“          
у джинсах уже були…“
Трагедія Вільяма Шекспіра в перекладі Юрія Андруховича і в 

постановці режисера Вадима Сікорського на сцені Першого 
академічного українського театру для дітей та юнацтва— 
сучасна, правдива і щира розмова про незмінні людські стосунки, 
пристрасті, безкомпромісність і біль світу, який відображається 
на молодому поколінні.

Кохання юних ве-
ронців, попри сотні 
років, що минули з мо-
менту написання їхньої 
історії, зворушує і досі. 
І причина в тому, що ні-
які високі технології не 
спроможні змінити суть 
людини — пристрасті, 
зради, непорозумін-
ня — усе було, є і буде. 
Дещо відмінними бу-
дуть способи виражен-
ня думок про це. Для 
відтворення ж трагедії 
на сцені чи на екрані режисери що-
разу шукають нові підходи. Є вони і 
у творців сценічної версії „Ромео і 
Джульєтта“ Театру для дітей та юна-
цтва.

Так художник-постановник Дарія 
Зав’ялова 14 років тому вже займала-
ся візуальним оформленням „Ромео 
і Джульєтти“ в Тернопільському 
драмтеатрі. Тоді вистава, за задумом 
режисера В’ячеслава Жили, вийшла 
багатокольорова, багатослівна, ба-
гатолюдна — на сцену вивели майже 
всіх персонажів п’єси.

— Коли я закінчила над нею пра-
цювати, — згадує художниця, — ві-
дразу почала думати, як би можна 
було поставити її інакше. Вистави 
Сікорського подобаються мені ясні-
стю думки й аскетизмом постановки. 
І у своїй „Ромео і Джульєтті“ він пі-
шов звичним для себе шляхом — за-
лишив лише основні ідеї, обмежив 
засоби виразності. Попри те, костю-
ми не є сучасні — Ромео і Джульєтта 
у джинсах уже були…

Кожен режисер мріє поставити 
Шекспіра, бо, переконані в Театрі, 
Шекспір — forever. Але перш, ніж 
братися до постановки „Ромео і 
Джульєтти“, Вадим Сікорський здо-
був акторський досвід — у Драмтеа-
трі ім. М. Заньковецької, де працює, 
грав Меркуціо. Сприйняття твору 

не змінилося: „твір пропонує по-
говорити про некомпромісність, бо 
людські компроміси, врешті-решт, 
ведуть до біди“. У передачі почуттів 
героїв режисер намагається уникати 
брехні, удавання, кривляння, адже 
„коли перед вами відбувається щось 
правдиве, ви не будете думати, чи це 
стосується минулого, чи сучасного“.

Важливе значення у постанов-
ці має музика — „Фантазії на тему 
Сергія Прокоф’єва“, які написав 
Юрій Саєнко. Тему Прокоф’єва ком-
позитор використовує ненав’язливо, 
цитатно. Він акцентує на тій жертві, 
яку людство може понести через 
байдужість до молодих людей.

Візуально-рекламну роботу над 
виставою здійснила юна художниця 
Габріела Даренська. 16-літній мист-
кині дали завдання „намалювати 
таку віньєтку в трешово-готичному 
стилі, щоб молоді захотілося зроби-
ти собі принт на футболку“. Афіша 
вийшла хоч і дещо моторошна, але 
по-своєму класична — у чорно-бі-
ло-червоній гамі.

До слова, перший контакт виста-
ви з глядачами відбувся на театраль-
ному фестивалі в Тернополі — її гар-
но прийняли, полюбили. У Львові 
найближчий показ — 20 і 27 жовтня.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко

„Піккардійська терція“ вирушає 
у свій найбільший тур міста-
ми сходу та півдня України з 
новою концертною програ-
мою „Лети…“. Від 16 жовтня до 1 
листопада гурт відвідає 17 міст, від 
Полтави до Маріуполя. У програмі 
— багато нових пісень, які стануть 
основою нового альбому, що вий-
де напередодні 25-річчя „Терції“.

У Театрі ім. Леся Курбаса показали 
дві благодійні вистави для збору 
коштів на лікування художнього 
керівника Володимира Кучин-
ського. 21 учасник перформансу 
зачитав на сцені театру вірші Юрка 
Іздрика, Любові Якимчук та Олени 
Степової. Окрім цього, глядачі по-
чули особисті монологи учасників 
з Донецька, Луганська, Криму, Хар-
кова і галичан на тему переїзду. 
Зібрані кошти підуть на лікування 
художнього керівника театру Во-
лодимира Кучинського — у нього 
діагностували гострий лейкоз.

Соломія Чубай організовує уні-
кальний для України музичний 
відеоартпроект на підтримку 
сімей, де зростають діти-аути-
сти. Щоб допомогти таким сім’ям, 
як і її, Соломія зібрала своїх друзів 
з гурту „Джалапіта“ та „Рококо“. 
Вони готують платівку „Колискові 
для Олекси“, в яку ввійдуть десять 
колисанок, і авторські, і на слова 
Вінграновського, Маковея, Гриць-
ка Чубая, а також бабусині. Диск 
презентуватимуть 24 листопада 
концертом на заньківчанській 
сцені.

Держагентство України з питань 
кіно уклало контракт на вироб-
ництво короткометражного 
фільму „Намір!“ за однойменним 
романом Любка Дереша. Це буде 
короткометражний фільм-дебют 
Анни Смолій. Взагалі, у 2016 – 2017 
роках Держкіно має намір профі-
нансувати 48 українських кінопро-
ектів.

У Львові на фасаді будинку на вул. 
Новознесенській, 30 встановлять 
меморіальну таблицю поетові 
Олегу Лишезі. Таке рішення ух-
валив виконавчий комітет Львів-
ської міськради. Згідно з рішенням 
виконкому, проектом таблиці та її 
виготовленням займеться ГО „Від-
родження Знесіння“, яка ініціюва-
ла встановлення таблиці.

За матеріалами інформагенцій
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Право-
знавство

Планета 
Сонячної 
системи

Супутник 
планети

Парубок 
моторний 

у Кот-
лярев-
ського

Він вико-
нує вирок 

про 
страту

Гори, що 
розділя-

ють Азію і 
Європу

Найкращі 
представ-

ники 
суспіль-

ства

Місце для 
кінно-

спортив-
них 

змагань

Колюча 
холодна 

зброя

Ввезення 
товарів 

з-за кор-
дону

Позика 
під заста-
ву неру-
хомого 
майна

Штраф-
ний удар 
у футболі

Штучне 
підвищен-
ня курсу 
біржових 
паперів

Парадний 
офіцер-
ський 
погон

Перемі-
щення ду-
ховної сут-
ності люди-
ни в окуль-

тизмі

Францу-
зький 
фізик 
ХХ ст.

Хімічний 
елемент, 

метал

Партія 
гри в 
теніс

Поема 
Т. Шев-
ченка

Релігій-
ний діяч, 
що керує 

державою

Звертан-
ня до за-
міжньої 
жінки в 
Англії

Річка сліз 
у давніх 
греків

Зустріч, 
нарада 

глав 
держав

Грошова 
одиниця 
на Кубі

Супро-
тивник у 

суперечці

Добрий 
дядько 
в країні 
Сльозо-

лий

Заразна 
хвороба 
одноко-
питних

Рух ногою 
вперед

Одиниця 
площі 
землі

Заснов-
ник 

Microsoft

Канат для 
безпеки 

акробатів 
у цирку

Криволі-
нійне пе-
рекриття 
між опо-

рами

Найвища 
частина 

карпатсь-
ких гір

Столиця 
Ємену

Річка в 
Казахста-
ні та Китаї

Повідом-
лення у 
ЗМІ про 
важливі 

події

Трагедія 
П. Кор-

неля

Праців-
ник те-

атру з-під 
сцени 

Вид 
жіночої 
стрижки

Атомна 
електро-
станція

Одиниця 
роботи в 
системі 

СГС

Японські 
шашки

Хвойне 
вічнозе-

лене 
дерево

Марка 
британ-

ських ав-
томобілів

Статуя, 
створена 
Пігмалі-

оном

Льодяна 
кірка на 
поверхні 

снігу

Авто з 
чотирма 
кільцями

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

J J J
– Земля! Земля! – кричали 
моряки на кораблі...
– М'ясо! М'ясо! – кричали па-
пуаси на березі...

J J J
У музеї екскурсовод розповідає:
– Ось це син фараона, це дру-
жина фараона, це брат фара-
она, а це мумія фараона.
– А мумія ким фараону дово-
диться?
– Запитує відвідувач.

J J J
– Чому твоя мама так любить пиляти 
тата? 
– Тому що тато – українець, а мама – бол-
гарка.

J J J

– Невже у такої чарівної дівчини немає 
хлопця?
– Помер від щастя.

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 28
Горизонтально: 3. Політолог. 5. Літератор. 7. Карпати. 9. Верба. 
11. Перун. 14. Ківер. 17. Талант. 18. Клешня. 19. Кантилена. 20. Слало-
міст. 21. Фермій. 23. Торшер. 24. Норка. 25. Анонс. 27. Орден. 28. Елік-
сир. 29. Католикос. 30. Моторолер. 
Вертикально: 1. Сопілка. 2. Логотип. 4. Терапевт. 6. Департамент. 
8. Супермаркет. 10. Батальйон. 12. Ескалатор. 13. Фарадей. 14. Клінтон. 
15. Реклама. 16. Дністер. 22. Кракелюр. 26. Секатор. 27. Ортопед.
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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.

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. № 161759

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 Дмитра ГРИГОРЧАКА.

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри картографії та геопросторо-
вого моделювання Інституту геодезії „Львів-
ської політехніки“ сердечно вітає з ювілеєм 
завідувача кафедри, доктора географічних наук 

Ростислава Івановича 
СОССУ.

Бажаємо творчого довголіття, здійснення усіх 
задумів і планів. Хай Ваша невтомна праця на ви-
кладацькій і науковій нивах приносить справжнє 
задоволення, а родина дарує невичерпне тепло, 
любов і підтримку.

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри механіки та 
автоматизації машинобудування 
Інституту інженерної механіки та 
транспорту Національного універ-
ситету „Львівська політехніка“ 
щиросердечно вітає з ювілеєм старшого лаборанта кафедри 

Любов Степанівну 
КОКОТКО.

Бажаємо Вам, шановна ювілярко, міцного здоров’я, 
щастя, сімейного благополуччя, шани і любові від 
дітей та онуків.
З роси Вам і води!

Колектив кафедри радіоелектронних 
пристроїв та систем Інституту 
телекомунікацій, радіоелектроніки та 
електронної техніки Національного 
університету „Львівська політехніка“ 
висловлює щирі співчуття професору, 
доктору технічних наук Юрію 
Івановичу Шаповалу з приводу смерті 
його дружини 

Терези Миколаївни.

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи: 
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Хуторного Дениса Юрійовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Волошиної Катерини Вікторівни;
залікову книжку № 14100332, видану Націо-
нальним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Кравчук Анастасії Степанівни;
студентський квиток ВК № 10316569, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Закаблук Карини Олегівни;

студентський квиток ВК № 10964297, виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Вовків Анни Олегівни;
диплом ВК № 21325082, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Ковальчука Миколи Ярославовича;
студентський квиток ВК № 11341580, виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Ходаківської Марії Андріївни;
студентський квиток №  10998178, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Філя Олега Романовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Барткова Назарія Васильовича.

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
15 жовтня — „Кармен“ (опера). 18.00.
16 жовтня — „Любовний напій“. 18.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
13 жовтня — „Циліндр“. 18.00.
15 жовтня — „Небилиці про Івана…“. 18.00.
16 жовтня — „Різдвяна ніч“. 18.00.
18 жовтня — „Останній гречкосій“. 18.00.
19 жовтня — „Криза“. 18.00.

Камерна сцена
18 жовтня — „Святомиколаївський 

вечір“. 17.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
14 жовтня — „Амнезія, або Маленькі 

подружні злочини“. 19.00.
15, 16 жовтня — „Ножі в курях, або 

Спадок мірошника“. 19.00.
19 жовтня — „Забави для Фауста“. 19.00.

Львівський академічний 
театр „Воскресіння“
15, 16 жовтня — „Ніч для жінок“. 18.00.

Львівський драматичний 
театр імені                                            
Лесі Українки
14 жовтня — „Річард після Річарда“. 

19.00.
15 жовтня — „Людина в підвішеному 

стані“. 19.00.

Перший український                 
театр для дітей та 
юнацтва
13 жовтня — „Зерносховище“. 18.00.
16 жовтня — „Одкровення Іванки“.   

18.00.



ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК

НА КАВУ – В ”АУДИТОРІЮ“!

З нагоди  
уродин нашого 
тижневика

запрошуємо  
всіх –  
і студентів,  
і викладачів,  
читачів, теперішніх  
і майбутніх –

10-13 ЖОВТНЯ (не)стукати 
й заходити в редакцію 
(кімн. 229, головний корпус)!

Зі собою мати класні 
подарунки – цікаві 

пропозиції щодо розвитку 
газети і творчі ідеї.

Усім гостям обіцяємо 
каву й солодощі, теплі 
обійми і фото на згадку!Cafe


