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У ці святкові дні нас відвідали і вітали представники засновника газети, університетських 
підрозділів, громадських організацій, народний депутат. Багато щирих привітань надійшло 

також на електронну й поштову адресу редакції. 

Бажаю вам громадянського                                
і творчого неспокою!

Одна з найкращих студентських газет України — тиж-
невик Львівської політехніки „Аудиторія“ пише колек-
тивний літопис нашої альма-матер ось уже впродовж 70 
років. Пише натхненно та завзято, невтомно та захоплю-
юче — і так було завжди!

70 років — це насправді й дуже багато, й не дуже бага-
то, коли порівнюєш цей поважний термін із віком Львів-
ської політехніки, котра цьогоріч відзначає свій 200-річ-
ний ювілей. 

Створена у повоєнному 1946 році, газета пройшла 
довгий і славний шлях поступу до свого головного чита-
ча — студента. Змінювалися склад редакції, тематика та 
зовнішній вигляд, проте незмінними залишалися молода 
душа і небайдужий журналістський дух її творців. 

Незмінними і твердими були та є принципи газети: 
правдиве й вчасне висвітлення фактів, подій та явищ, 
шанобливе ставлення до людської гідності, чесність 
і порядність.

Вся багаторічна подвижницька праця колективу „Ау-
диторії“ не може не викликати визнання і справжнього 
захоплення серед академічної та студентської спільноти 
університету. Адже ваше неспокійне й гостре журналіст-
ське перо тренує інтелект читачів, гартує й налаштовує 
їхні смаки, повертає їм втрачену історичну пам’ять, сіє 

в душах зерна віри й оптимізму 
у наш нелегкий і тривожний час 
випробувань, спонукає до дії. 

Вихід у світ кожного чер-
гового числа видання стає для 
багатьох ковтком свіжої дже-
рельної води, новим осмислен-
ням неоднозначних сучасних подій, духовних істин та 
цінностей нашого народу, раптовим осяванням від усві-
домлення того, що обраний нами шлях незалежності та 
європейської цивілізаційної парадигми є доленосним для 
України та її народу.

Бажаю талановитому і згуртованому творчому ко-
лективові газети „Аудиторія“ нової натхненної праці, 
нових дерзань і нових відкриттів! А ми будемо з радіс- 
тю вітати всі ваші добрі починання.

Міцного вам здоров’я, постійного громадянського і 
творчого журналістського неспокою! 

З роси і води вам!
З повагою і підтримкою — 

ректор Національного університету 
„Львівська політехніка“, 

голова Ради ректорів Львівщини 
професор Юрій БОБАЛО

Цікавих тем, непохитного духу та легкого пера!
Вельмишановний колективе тижневика „Аудиторія“! 

Дозвольте з великою приємністю від усього серця при-
вітати вас із 70-річним ювілеєм!

Чи багато періодичних видань в Україні можуть по-
хизуватися такою довгою успішною історією? Попри 
плинність медіаринку „Аудиторія“ зберігає лідерство 
стабільного інформатора про освітянські події, освітні 
заходи, важливі суспільно-політичні події.

Для мене особисто матеріали в тижневику стали 
стартом політичної кар’єри. „Аудиторія“ завжди вміє 

тримати тісний зв’язок із викладачами та студентами 
Львівської політехніки і ніколи не оминає можливості 
популяризувати їх.

Дякую за те, що залишаєтесь надійним інформацій-
ним майданчиком для рідного Університету і не тільки.

Бажаю вам Сили, Розуму, Натхнення і Дії!
Цікавих тем, непохитного духу та легкого пера!

З повагою — Оксана ЮРИНЕЦЬ, 
народний депутат України, 

доцент Львівської політехніки

Вдячних читачів і щасливого довголіття! 
Дорогі колеги! Львівська обласна організація На-

ціональної спілки журналістів України сердечно вітає 
колектив та читачів „Аудиторії“ із 70-річчям виходу у 
світ першого номера. 

Газета „Аудиторія“ — це літопис Львівської полі-
техніки і студентського руху загалом; це долі багатьох 
поколінь викладачів і студентів, які писали до неї і про 
котрих писала газета; це хроніка і трибуна національ-
но-визвольної боротьби, перших демократичних пере-
творень у суспільстві і вищій школі.

Упродовж усіх 70 літ, незважаючи на різні історичні 
й політичні устрої та обставини, газета зберегла найкра-

щі традиції студентської преси минулих літ і водночас 
творить нові, випереджаючи час. 

Своє 70-річчя студентська газета зустрічає силь-
ним творчим і професійним колективом однодумців 
— працівників редакції і громадських кореспонден-
тів. 

Зичу колективу газети процвітання, вдячних чи-
тачів, щасливого довголіття, здоров’я, добра, опти-
мізму, невичерпної енергії, людського щастя та миру.

З повагою — голова ЛОО НСЖУ                                                             
Ярослав КЛИМОВИЧ
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Ваші матеріали торкають душу і серце
Далеко не кожного часопису стосуються роздуму-

вання із Євангелія від Івана: „Споконвіку було Слово... і 
Бог було Слово“. Таке відповідальне ставлення до слова 
зустрічаємо у наших корифеїв — Т. Шевченка, І. Фран-
ка, Лесі Українки і багатьох-багатьох майстрів слова і 
пера. Цими високими духовними цінностями нашого 
народу керуються у своїй діяльності і працівники газети 
„Аудиторія“. Вітаючи їх сьогодні з ювілеєм, з глибокою 
шанобою відзначаємо інтелектуальний рівень, змістовну 
наповненість, молодечий дух цього цікавого студент-
ського тижневика.

А починалася газета з дволисткового „Радянського 
студента“, наповненого ідеологічним змістом, але навіть 
тоді, через шкаралупу брехні й ідеологічної облуди, про-
бивалося щире слово, переважно у віршах і мініатюрах.

Боротьба за Незалежність України наприкінці 80-х 
років змінили назву газети на „Львівський політехнік“. 
Тоді в Політехніці постали Товариство української мови 
імені Т. Шевченка (згодом „Просвіта“) і Народний Рух 
України. Зауважимо, що ініціатива та організаційні за-
ходи створення Товариства української мови у Львівській 
політехніці належали теперішньому головному редак-
торові газети. І сьогодні часопис із назвою „Аудиторія“ 
охоплює не тільки громаду Політехніки, а й інформує 
про найновіші та найактуальніші події в державі і світі, 
освітніх закладах регіону.

Поруч із традиційними історико-культурологічни-
ми матеріалами та репортажами про незабутні зустрічі 
з відомими діячами церковного життя, культури і науки 
під назвою „Від книги до мети“ з’явилися цікаві інтерв’ю 
Богдана Залізняка, філософські роздуми Василя Чабана 
та інших. Не залишаються поза увагою всі найважливіші 
ініціативи і добрі справи підрозділів і громади. Вважаємо 

вельми похвальною і потрібною сторінку „Ваша думка“, 
де журналісти редакції подають думку молоді про жи-
вотрепетні події в Політехніці, місті чи державі.

Щономера зустрічаємо матеріали про життя інститу-
тів, кафедр, досягнення окремих учених. Якщо скласти 
їх усіх, то отримаємо переконливий зріз про діяльність 
університету, освітні здобутки, наукові пошуки, іннова-
ційні устремління.

Цей дивовижний і цікавий світ науки й освіти доно-
сять до нас журналісти Ірина Шутка, Ірина Мартин, куль-
турні події і мистецькі акції тримає під своїм пильним 
оком Наталя Яценко. А хто ж не читає щирих репортажів 
і розповідей про політехніків Катерини Гречин? У всіх 
корпусах, на різних заходах зустрінете блискучого ре-
портера Наталію Павлишин. Як не сказати добре слово 
про відповідального секретаря Христину Веселу? Завжди 
вділить вам консультацій з мовно-лінгвістичних проблем 
розважливий і спокійний Олег Семенишин; порадить, як 
розмістити привітання в газеті, оформити передплату і 
без метушні виконує безліч інших щоденних справ Галя 
Мончак; відзначимо добрим словом і талановитого мо-
лодого дизайнера Дмитра Григорчака та Романа Проціва, 
який вчасно доставляє тираж до читачів. Всі вони працю-
ють творчо і відповідально під керівництвом досвідчено-
го головного редактора Ярослави Величко. 

То ж зичимо вам, дорогі працівники нашої славної 
„Аудиторії“, доброго здоров’я, журналістських досяг-
нень, родинного щастя і творчого пера, з-під якого поста-
ють матеріали, які торкають душу і серце. З ювілеєм вас!

Від ради Товариства „Просвіта“
Львівської політехніки — 

Христина БУРШТИНСЬКА, професор

Розквіту, розвитку та вдосконалення!
Дорогі працівники редакції! Щиро і сердечно вітає-

мо вас з нагоди 70-річчя з дня виходу у світ тижневика 
„Аудиторія“. Ювілей – це приємна нагода побажати вам 
і надалі розквіту, розвитку та вдосконалення. 

До цієї дати ви підійшли з поважними результата-
ми, адже весь цей час тижневик невпинно розвивається: 
постійно зростає професіоналізм творчого колективу, 
збільшується кількість різноманітних матеріалів, а ін-
формації про наукові, культурно-освітні та педагогічні 
здобутки є цікавими і корисними для студентів та викла-
дачів Львівської політехніки.

Упродовж багатьох років наш Інститут тісно спів- 
працює з „Аудиторією“. Завдяки творчій і нелегкій праці 
ваших журналістів заходи і проекти МІОКу постійно і 
цікаво висвітлюються на сторінках газети. 

Бажаємо колективу редакції натхненної і творчої 
праці на ниві друкованого слова. Добра вам, благопо-
луччя і процвітання!

Ірина КЛЮЧКОВСЬКА, 
директор Міжнародного інституту освіти,                                    

культури і зв’язків з діаспорою

З роси вам і води!
Дорогі Аудиторіянки і Аудиторіянці! Львівське Астрономічне Товариство пересилає вам щирі вітання з 

ювілеєм!!! Цього разу маємо для вас у подарунок „Росу з атмосфери Венери“, бо „Марсіанська вода“ прибуде 
аж за 5 років на черговий ювілей. З роси вам і води!!!

Любов ЯНКІВ-ВІТКОВСЬКА,
голова Львівського Астрономічного Товариства



ч. 30 [2950]
20 — 26 жовтня 20164 СТУДЕНТСЬКОМУ ТИЖНЕВИКУ – 70!

Нових звершень і досягнень!
Ось уже сім десятків пліч-о-пліч разом зі студентами, 

викладачами та Університетом крокує університетський 
тижневик „Аудиторія“. З приводу такого ювілею хочемо 
побажати редакційному колективу нових звершень та 
досягнень, розвитку і тільки найкращих колег та попут-
ників на шляху до вдосконалення. Натхнення до нових 
відкриттів та проектів, втілення ідей та задумів. Нехай 
кожен день приносить вам тільки радість та усмішки, а 

кожне нове покоління — щось нове та самоідентичне. 
Всім і кожному працівнику „Аудиторії“ бажаємо роз-
важливості, натхнення до праці та здійснення бажань, 
витривалості та стійкості, впевненості в своїх діях!

З повагою — Колегія та профком студентів                                                                                                         
і аспірантів Національного університету                                                        

„Львівська політехніка“

Успіхів на благо України!
Шановна редакціє! Львівське обласне відділення Комі-

тету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і 
науки України вітає колектив освітнього тижневика „Ауди-
торія“ зі славним ювілеєм — 70-річчям від дня заснування.

70 років — це дуже великий термін навіть для історії, 
а для друкованого видання, для його керівників, читачів і 
передплатників — це ціла епоха, що вмістила в себе життя 
та творчість кількох поколінь.

За минулі десятиліття „Аудиторія“ здобула визнання не 
лише на Львівщині, а й в Україні, — читачі з інших областей 
регулярно переглядають сторінки освіти, спорту, молоді.

Невпинна увага до студентства, плідна співпраця „Ау-
диторії“ з найпотужнішими центрами освітянських новин 
є запорукою того, що газета й надалі займатиме гідне місце 
в освітньому і медійному просторі.

Бажаю вам міцного здоров’я, щастя, творчого натхнен-
ня та дальших успіхів на благо України.

З повагою — Анатолій ІГНАТОВИЧ, 
начальник Львівського обласного відділення 

Комітету з фізичного виховання та спорту 
Міністерства освіти і науки України

Хай пишеться й друкується!
Первинна профспілкова органі-

зація працівників Львівської полі-
техніки щиро вітає один з найбільш 
творчих колективів нашого універ-
ситету — трудовий колектив тижне-
вика „Аудиторія“ із 70-річним юві-
леєм. Бажаємо вам молодечої бадьо-

рості та завзяття, ще соковитіших 
кольорів у представлених текстах, а 
всім працівникам та дописувачам — 
міцного здоров’я, особистого щастя, 
творчого натхнення та профспілко-
вого росту і побільше позитивних 
емоцій.

Хай бачиться і чується,
Хай пишеться й друкується,
З цікавістю читається,
Задумане збувається.

Володимир ГАЙДУК,
голова профкому працівників 

університету 

Хай зростає кількість вдячних читачів!
Вітаю весь творчий колектив з 

уродинами тижневика! Від усього 
серця зичу вам міцного здоров’я, 
щастя, сімейного благополуччя, ці-
кавих тем, якісних матеріалів! Щоб 
з кожним новим випуском газети 

кількість вдячних читачів, друзів 
зростала! Нехай ваша, подекуди дуже 
непроста, але така необхідна праця, 
приносить вам тільки задоволення.

Галина ГУК, 
колишня працівниця „Аудиторії“

Невичерпного вам натхнення!
Дружній колектив Студентського Братства Львівщини вітає редакцію „Аудиторії“ зі 70-ою річницею! Бажаємо 

невичерпного натхнення, наснаги до роботи, найкреативніших журналістів, море цікавих подій для висвітлення 
і незліченної кількості читачів!

Вітаю дорогу „Аудиторію“!
Вітаю дорогу серцю „Аудиторію“ та її чудовий колектив зі святом за-

снування газети! Бажаю нових творчих звершень та фінансової стабіль-
ності!

Оксана ФІТЕЛЬ, 
викладач Львівського інституту банківської справи, заступник голов-

ного редактора і кореспондент „Аудиторії“ у 90-х роках ХХ століття

Рости                                  
і розвиватися!

Вітаю рідну „Аудиторії“ з по-
важним ювілеєм. І газеті, й ре-
дакції бажаю бути молодими й 
активними, не втомлюватися, ро-
сти і розвиватися, любові й уваги 
від читачів і засновників, щедрої 
винагороди —  матеріальної й ду-
ховної.

Щиро ваша —                                                               
Тетяна ПАСОВИЧ,

ваш редактор                                                                             
у „тимчасовій відпустці“
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SS Нас вітають перший проректор Володимир Павлиш і проректор Роман Корж

SS Не забула про ювілей газети народний депутат  доцент Львівської політехніки 
Оксана Юринець

SS З добрими побажаннями завітав у 
редакцію друг газети доцент Леонід 
Сніцарук

SS Вітання від колективу МІОКу висловлює заступник директора 
Роман Яців

SS Шанувальник нашої газети магістрант ІАРХ 
Володимир Цапук побажав цікавих моментів                              
і вдячних читачів
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знай наших!

Львівські політехніки отримали                     
державні відзнаки

Представники Львівської політех-
ніки отримали Державні премії України 
в галузі науки і техніки. Відповідно до 
Указу Президента України № 440/2016 
„Про присудження Державних премій 
України в галузі науки і техніки 2015 
року“, ректор університету Юрій Бо-
бало, завідувач кафедри безпеки ін-
формаційних технологій Володимир 
Максимович і доцент кафедри телеко-
мунікації Богдан Стрихалюк одержали 

поважну відзнаку за роботу „Моніто-
ринг об’єктів в умовах апріорної неви-
значеності джерел інформації“.

Директорові Інституту геодезії 
Корнилію Третяку і професорові ка-
федри фотограмметрії та геоінфор-
матики Володимирові Глотову премію 
присуджено за цикл наукових праць 
„Структура і динаміка геофізичних по-
лів як відображення еволюції та взає-
модії геосфер в Антарктиці“.

А Кабінет Міністрів України від-
значив молодих науковців. Так, у 
переліку вчених, яким призначено 
стипендії уряду, є троє львівських по-
літехніків: Ігор Кулиняк (кафедра ме-
неджменту організації), Юрій Костів 
(кафедра безпеки інформаційних тех-
нологій) і Михайло Шпотюк (кафедра 
напівпровідникової електроніки). 

Ірина ШУТКА

високі гості

Посол Франції знає, як розвивати 
академічну співпрацю
У понеділок, 17 жовтня, до Львівської політехніки завітала 

Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Ізабель 
Дюмон, де обговорила з керівництвом університету перспективні 
напрями українсько-французької співпраці у галузі освіти й науки.

Проректор Політехніки Юрій 
Рашкевич ознайомив іноземну де-
легацію (французького посла супро-
воджували колеги) з міжнародною 
діяльністю університету. Йшлось і 
про добрі контакти із чотирма фран-
цузькими вишами, як-ось Університет 
Нансі, Університет Сержі-Понтуаз.

Посол Франції зауважила, що ба-
чить кілька напрямів для розвитку 
академічної співпраці. Це зокрема за-
початкування програм подвійних ди-

пломів, відкриття в університеті офі-
су Університетського агентства фран-
кофонії (міжнародної організації, 
що об’єднує виші, де в навчальному 
процесі використовують французь-
ку), а також поглиблення вже нала-
годжених зв’язків між Політехнікою 
та вишами Франції й активніше вико-
ристання можливостей, які відкриває 
для академічної кооперації програма 
Євросоюзу „Еразмус+“. Як зауважив 
ректор Львівської політехінки Юрій 

Бобало, втішно, що Франція приділяє 
увагу освітньо-науковій співпраці з 
Україною та зокрема Політехнікою, 
адже Ізабель Дюмон є третім послом 
Франції, який відвідав університет.

У Львові поважна гостя, як було 
заплановано, також вручила орден 
офіцера Академічних Пальм (нагоро-
ду Франції за заслуги в галузі освіти 
й науки) завідувачеві кафедри фран-
цузької філології ЛНУ ім. І. Франка 
Романові Помірку та взяла участь у 
відкритті таблиці на будівлі, де ко-
лись діяло Консульське агентство 
Французької Республіки.

Ірина ШУТКА
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коротко
Львівська політехніка — 2-й у 

Львові виш за кількістю іно-
земних студентів. Найбільше 
таких навчається у Львівському 
медуніверситеті ім. Д. Галицько-
го. У Політехніці загалом — 300 
студентів з-за кордону (найчас-
тіше з Еквадору, Індії, Пакистану, 
Китаю, північноафриканських 
країн). Далі — ЛНУ ім. І. Франка, 
де є 100 іноземних студентів.

Політехніка — учасник проекту 
НАТО щодо фітотехнологій 
для відновлення забруднених 
земель. Йдеться про викорис- 
тання багаторічних трав, а саме 
міскантуса, для відновлення зе-
мель, що забруднені внаслідок 
військової діяльності. Проект 
реалізується в рамках програ-
ми НАТО „Наука заради миру та 
безпеки“. Серед учасників — і 
політехніки на чолі з доцентом 
Павлом Шаповалом (ІХХТ). Пе-
редбачено купівлю обладнання 
для вишу, навчання студентів у 
Чехії та США.

Автономні роботи — за Ку-
бок Львівської політехніки. 
22 жовтня у Політехніці (на 
вул. Митрополита Андрея, 3) від-
будуться Всеукраїнські змагання 
з перегонів автономних роботів 
за Кубок Політехніки. Початок о 
10.00. Захід проводять з метою 
підтримки обдарованої молоді, 
підвищення якості підготовки 
фахівців.

„Освіта у США“. Такий ярмарок 
відбудеться у Львові 28 жовт-
ня. Можна буде дізнатися про 
актуальні програми навчання 
й академічних обмінів у США, 
поспілкуватись із представни-
ками 13 американських універ-
ситетів і коледжів, Посольства 
і Консульства США, Програми 
ім. Фулбрайта тощо. Відвідини 
ярмарку безплатні, але потрібна 
реєстрація.

9 заяв на 4 спеціальності на 
бюджет. Такий максимум для 
абітурієнта під час вступної 
кампанії-2017 затвердило МОН у 
Правилах прийому до вишів (на 
комерційну форму — обмежень 
нема). Пільги під час вступу 
матимуть учасники бойових 
дій, громадяни України, місцем 
проживання яких є територія 
проведення АТО тощо.

За матеріалами інформагенцій

співпраця

Підписали меморандум
30 вересня відбулася знакова подія для Міжнародного інституту 

освіти, культури та зв’язків з діаспорою: в Києві підписано 
Меморандум про співпрацю між МІОКом і Світовим конгресом 
українців. Про це розмовляємо з директором МІОКу Іриною 
Ключковською.

Ця співпраця насправді триває вже 
упродовж багатьох років: проведено 
багато широкомасштабних подій, 
зокрема — наради СКУ, річні наради 
Світової федерації українських жіно-
чих організацій, яка є асоційованим 
членом СКУ, десятий ювілейний кон-
грес СКУ, — говорить Ірина Михай-
лівна.— В галузі освіти інститут тісно 
співпрацює зі світовою координацій-
ною виховно-освітньою радою СКУ, 
яку очолює почесний консул Канади 
у Львові Оксана Винницька. Тобто, де 
факто ця робота тривала навіть у дуже 
несприятливий для цих справ час: мі-
ністр Табачник планомірно згортав усі 
українські справи. Фактично ми були 
чи не єдиною організацією в Україні, а 
Львівська політехніка — єдиний виш, 
які співпрацювали із СКУ. 

Підписання Меморандуму — 
оформлення нашої співпраці і визна-
чення перспективи для майбутнього. 
Очільник СКУ Евген Чолій уклав у 
Києві меморандуми з Президентом 
України, Кабінетом Міністрів, різни-
ми міністерствами, тобто з великими, 
потужними структурами. Підписання 
Меморандуму для нас дуже важливе, 

бо серед великої кількості структур, 
які зараз охоче співпрацювали б зі 
СКУ, обрано саме нас. Це фактично 
— публічне, юридичне визнання ро-
боти нашого інституту серед україн-
ської спільноти світу, адже СКУ — це 
структурна надбудова, що є своєрід-
ною парасолькою для громадських 
організацій десяти країн світу. А це 
— двадцять мільйонів українців, які 
живуть за межами України.

— Що передбачає цей Меморандум?
— В ньому передбачено пого-

дження нашої роботи на майбутнє, 
визначені основні пріоритетні на-
прями. Серед них — популяризація 
закордонних українських громад в 
Україні, проведення спільних кон-
ференцій, форумів, симпозіумів, на-
укових досліджень, різних зустрічей, 
творчих вечорів, науково-практичних 
конференцій, популяризація україн-
ської мови у світі, поширення у світі 
правдивої інформації про Україну, 
широке відзначення наступного року 
в Україні, зокрема у Львові, 50-ліття 
СКУ тощо.

Катерина ГРЕЧИН

з перших уст

Свідомі люди приходять                        
не задля вигоди

Про підсумки і значення ХІV Міжнародної наукової конференції 
„Проблеми української термінології СловоСвіт 2016“ — з головою 

програмного та організаційного комітетів Богданом Рицарем. 

— Пане Богдане, Ваше враження 
від Конференції?

— Загальне враження позитив-
не. Але наші конференції потроху 
старіють, замало молоді. Пере-
важно учасниками є пасіонарії від 
термінології — фахівці та філо-
логи, серед яких є навіть учасники 
перших конференцій СловоСвіт. Ці 
люди займаються лексикографією, 

укладають словники, досліджують 
різні проблемні питання терміно-
логії у фахових царинах знань не 
задля якоїсь власної вигоди. Вони 
розуміють важливість цієї справи. 
Зрештою, на них і тримаються наші 
конференції. Але прикро також, що 
ухвали наших конференцій не мають 

Закінчення на 12 с. m
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студентська наука

Перші кроки до великої науки
На кафедрі історії України та етнокомунікацій Інституту 

гуманітарних та соціальних наук відбувся перший етап 74-ї 
студентської науково-технічної конференції, в якій взяли участь 
студенти ІГСН, ІКНІ, ІЕСК, ІАРХ, ІГДГ, ІНПП, ІІМТ, які вивчають історію 
України і прагнуть до її вивчення підходити по-науковому.

Цього вечора кафедральну залу 
засідань „полонили“ студенти, які 
зібралися (а це переважно були пер-
шокурсники) на свій перший науко-
вий захід з твердим наміром показа-
ти свої знання, ерудицію. Оскільки 
прийшло 42 особи, то довелося спу-
деїв розділити на дві секції і розве-
сти в різні аудиторії. 

Першими серед тих, хто робив 
презентацію, були студентки Вале-
рія Боднар та Уляна Березанська (ТТ-
11). Дівчата у вишиванках не лише 
цікаво розповіли про ідеали мар-
шової пісні „За Україну“ у контексті 
тогочасного життя політехніків, а й 
заспівали пісню. 

Відчувалося, що кожен із допові-
дачів намагався заволодіти аудито-
рією, проявити свої знання й ора-

торство, адже готувалися до виступу 
дуже серйозно: робили опитування, 
проводили соціологічні досліджен-
ня, розмовляли з керівниками під-
розділів, користувалися довідковою 
й історичною літературою, готували 
слайди, тож керівникові раз-по-раз 
доводилося нагадувати про регла-
мент. 

Найбільше доповідей студенти 
присвятили 200-літтю альма-матер, 
її історії та сьогоденню, функціону-
ванню музеїв у вишах (на прикладі 
музею Львівської політехніки), му-
зеїв Львова і області, історії ство-
рення державності і культури Укра-
їни тощо.

Мушу сказати, що студентам за-
галом вдалося цікаво репрезентува-
ти широкому загалу свої доповіді, 

і як відзначив доцент кафедри Іван 
Стасюк, „зробити свій перший крок 
у справжнє наукове життя, бо ж з 
маленької роботи розпочинаються 
великі досягнення“. 

Члени журі, перед якими стояло 
надважливе завдання — обрати се-
ред кращих — найкращих, визна-
чили новизну, актуальність, публі-
цистичність, науковість творчих 
студентських здобутків, гідну їх 
репрезентацію, й обрали перемож-
ців. У секції „Музеєзнавство, пам’ят-
кознавство“ перше місце посіла Маг-
далина Михайлюню, друге — Ольга 
Савран і третє — Христина Ятищук 
(СМ-11). У секції „Історія держав-
ності та культури України“ пер-
ше місце розділили Олеся Пацкан                                                                                  
(СМ-31) і Єлизавета Мельничук                     
(КБ-12), друге — Ярина Добра                                                                                             
(АР-34) і Олена Знак (ПЗ-11), третє —                                                                                                                     
Святослав Іваньо (АС-31) та Юлія Сі-
марєва (АЕ-11).

Катерина ГРЕЧИН

конференція

ЕкоКомфорт
На Міжнародній науково-технічній 

конференції „ЕкоКомфорт-2016“, присвяченій 
200-літньому ювілею Львівської політехніки та 
55-річчю спеціальності „Теплогазопостачання і 
вентиляція“, яка тривала у Львівській політехніці 
11 – 12 жовтня, йшлося не лише про справи 
ювілейні, а про речі вкрай важливі для України. 

У роботі конферен-
ції взяли участь науковці 
з Києва, Харкова, Пол-
тави, Дніпра, Рівного, 
Кривого Рогу, з Варшави, 
Ченстохова (Польща) та 
з Кошице (Словаччина). 
Спонсори заходу — компа-
нії „ТІВА Україна“, „Лібе-
ратор“, „ВІЛО УКРАЇНА“.

Учасників конферен-
ції привітали проректор з 
науково-педагогічної ро-
боти університету доцент 
Олег Давидчак, голова 
програмного комітету, 

директор ІБІД професор 
Зіновій Бліхарський, заві- 
дувач кафедри „Теплогазо-
постачання та вентиляція“ 
Василь Желех, випускники 
кафедри доценти Тадей 
Макаревич і Орест Возняк, 
заслужений працівник 
сфери послуг (зокрема, 
теплопостачання) Григо-
рій Баляш, декан факуль-
тету інженерних систем 
та екології Київського на-
ціонального університету 
будівництва та архітекту-
ри Олександр Приймак. 

Із перших випускників 
кафедри на ювілей спеці-
альності приїхало лише 
четверо осіб: подружжя ще 
зі студентських літ Ольга 
та Володимир Товстяки, 
Олександр Жарівський та 
Григорій Баляш (на світли-
ні). Від організаторів кон-
ференції вони отримали 
ювілейні медалі „Перший 
випуск“ і сувеніри від 
Львівської політехніки.

На пленарному засі-
данні своїми науковими 
досягненнями поділили-
ся: член-кореспондент 

НАН України, заступник 
директора з наукової ро-
боти Інституту технічної 
теплофізики Борис Басок, 
декан факультету інже-
нерних систем та екології 
Київського національного 
університету будівництва 
та архітектури Олександр 
Приймак, заступник дека-
на факультету цивільної 
інженерії Ченстоховсько-
го технологічного універ-
ситету Адам Уйма, доцент 
будівельного факультету 
Кошицького технічного 
університету Петер Ка-
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проект від студента

„Завдяки програмі Cypress 
Semiconductor я дізнався багато нового“
Минулого тижня, 10 жовтня, у Львівській політехніці 

відбулись захисти проектів, розроблених у рамках програми 
студентських робіт компанії Cypress Semiconductor.

Студенти-старшокурсники пре-
зентували чотири проекти, викона-
ні з використанням чіпів компанії 
Cypress Semiconductor і за ментор-
ства фахівців цього відомого у світі 
виробника мікросхем. Олександр 
Подольчак з ІКТА представив про-
ект „Вело комп’ютер“, Петро Жук 
зі Львівської політехніки й Андрій 
Ткачов із КПІ — проект „Система 
Старт-Фініш“. Четвертокурсник 
ІКТА Тарас Ярош запропонував про-
ект „Ємнісний зчитувач положення 
стрілки“, а Юрій Демчина з ІТРЕ — 
„Звуковий скремблер, односмуговий 
модулятор“.

Хлопці розповідали про технічні, 
функціональні особливості і прак-
тичну цінність своїх розробок, опи-
сували алгоритм роботи розробле-
них систем, демонстрували, як усе 
це виглядає у дії. Так, Юрій Демчи-
на вбачає прикладний характер сво-
єї розробки в можливості створення 
лабораторного макету для студентів, 
який демонструє цифровий метод 
генерування SSB-сигналу, а також у 
використанні її як прототипу висо-
кочастотного SSB-модулятора для 
оптимізації його параметрів. Авто-
ри проекту системи „Старт-Фініш“ 
теж хотіли б бачити свою розробку 
у реальних умовах.

— Цей проект ми розробляли для 
гірськолижної спортивної школи в 
Сколе. Там зараз є система хроно-
метражу, а в нас було завдання — 

зробити дешевшу. Завдяки системі 
спортсмен, здолавши спуск, може 
визначати свій результат. Наразі це 
проміжний етап, але наша кінцева 
мета — довершити систему і вста-
новити її на реальній трасі. Участь у 
програмі Cypress Semiconductor була 
для мене цікавою: я дізнався, вивчив, 
побачив на практиці багато нового, 
чого нам не викладають. Компанія 
фінансувала все потрібне для проек-
ту — модулі, пристрої, що були нам 
необхідні; також нам допомагали, 
коли ми чогось не розуміли, — роз-
повідає Петро Жук, магістрант ІТРЕ.

Після презентації зацікавле-
ні слухачі ще активно розпитува-
ли про проекти їхніх авторів. А 
Василь Матічин, керівник відділу 
Automotive Team компанії Cypress 
Semiconductor, поділився вражен-
нями:

— Минулого року працівники на-
шої компанії, багато з яких, як і я, є 
випускниками Політехніки (ниніш-
ніх ІКТА й ІТРЕ) вирішили ініцію-
вати поліпшення навчальних умов 
для студентів — компанія безплатно 
передала університету для лаборато-
рії мікропроцесори, обладнання для 
обробки сигналів і т.п. на 12 робочих 
місць. Також кілька студентів були в 
нас на практиці. Потім виникла ідея 
зайняти студентів ще чимось корис-
ним — так з’явилась ось ця програ-
ма проектів. Після її анонсування 
зацікавлених, на диво, було не так 
багато, ми очікували більше. Врешті 
відібрали чотири напрями: студенти 
мали можливість приходити до нас, 
працювати зі сучасним обладнанням, 
спілкуватись із фахівцями. Загалом 
ми задоволені їхніми напрацювання-
ми: над презентаційними навичками 
їм ще треба попрацювати, але щодо 
технічної частини — наші сподівання 
вони перевершили.

Як зазначає декан базової вищої 
освіти ІТРЕ Леонід Озірковський, ко-
операція університету з відомою аме-
риканською компанією дозволяє сту-
дентам не тільки вчитись на сучасній 
практичній базі, а й втілювати власні 
ідеї у проектах, а також дає перспек-
тиву працевлаштування. У Львові під-
розділ Cypress Semiconductor працює 
з 2003-го, фокус — на розробленні 
програмних компонентів Bluetooth, 
контролерів сенсорних дисплеїв, 
програмних засобів розробки і про-
грамування мікросхем тощо.

Ірина ШУТКА

пало, завідувач кафедри 
теплогазопостачання, 
вентиляції та санітарної 
техніки Національно-
го університету водного 
господарства та природо-
користування Микола Кізє-                                                                                               
єв з Рівного та інші.

Учасники конференції 
основну увагу зосередили 
на проблемах, що стосу-

ються проектування систем 
забезпечення мікроклімату 
енергоощадних та пасив-
них будинків; ресурсозбері-
гаючих технологій систем 
альтернативних джерел 
енергії; використання вто-
ринних та низькопотенцій-
них джерел енергії; теп- 
логенеруючих установок; 
енергетичного аудиту та 

сертифікації; термомодер-
нізації будинків й охорони 
довкілля в будівництві; ра-
ціонального використання 
паливно-енергетичних ре-
сурсів; комбінованих си-
стемах теплозабезпечення 
будівель та інженерних 
споруд тощо.

Як відзначив Василь 
Желих, „результати кон-

ференції будуть корисні 
не лише для науковців, а й 
для країни загалом, адже 
здобутки енергоощадних 
та інноваційних техно-
логій в будівництві вті-
люватимуться у життя, в 
економіку, підніматимуть 
і розвиватимуть Україну“.

Катерина ГРЕЧИН
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фоторепортаж

Екскурсія до краю, який надихав геніїв

Поклонитися величі Івана Франка — публіцисту, письменнику, 
поетові, борцю за незалежну Україну, 7 – 8 жовтня вирушили 

представники Товариства „Просвіта“ Львівської політехніки, 
викладачі, працівники університету та студентська молодь.

Політехніки — Франкові
Поїздку в серце Карпат — село 

Криворівню — організували адміні-
страція Львівської політехніки спіль-
но з університетським Товариством 
„Просвіта“ на чолі з професором 
Христиною Бурштинською. Цей за-
хід посідає чільне місце серед інших, 
які Товариство, за підтримки дирек-
цій різних інститутів підготувало для 
вшанування українського Мойсея. 
Екскурсія відбулася за фінансової 
підтримки профкому працівників. 

Про велич Івана Франка є чимало 
цікавих досліджень, наукових статей, 
публіцистичних та аналітичних ма-
теріалів. Учені-франкознавці кажуть, 
що досі творчі надбання письменни-
ка не вивчені повністю. Дослідники 
творчості великого українця наголо-
шують, що рівних йому за феноме-
нальним розумом, інтелектуальною 
працездатністю ще не було — повне 
зібрання праць Івана Яковича можна 
вмістити у сто томів; він перекладав 
із чотирнадцяти мов, є автором сотні 
поетичних збірок та публіцистичних 
праць. 

Приїхавши у Криворівню, по-
літехніки величною ходою зі си-

ньо-жовтими та червоно-чорними 
знаменами рушили, щоб поклонити-
ся великому Каменяреві, який сво-
єю працею перетворив Галичину на 
„П’ємонт національного відроджен-
ня“. 

Після урочистого покладання 
пам’ятного вінка з написом „Іванові 
Франку від Львівської політехніки“ 
розпочався святковий концерт за 
участі Народного чоловічого хору 
„Орфей“ — могутніми голосами по-
літехніки виконали кілька компози-
цій на слова Івана Франка, зокрема 
народний гімн „Не пора“. Додали 
урочистості й виступи учасників 
Народного театру-студії „Хочу“. 
Студенти декламували його вірші, 
апогеєм стали „Каменярі“ — як свід-
чення сили і незламності духу (Іван 
Франко написав цю поему під час 
другого ув’язнення).

Про велич Каменяра політехніки 
розповіли і в Криворівнянській за-
гальноосвітній школи ім. Михайла 
Грушевського. Представники МІОКу                                                                                                   
презентували учням проект „Лис 
Микита з цілого світу“ — школярі з 
Криворівні стали першими глядача-
ми. Варто зауважити, що допрем’єр-
ний показ викликав чимале заці-

кавлення в дітей. Адже вони мали 
нагоду почути, як їхні ровесники з 
різних континентів та країн декла-
мують улюблену багатьма казку Іва-
на Франка. Доповненням особливої 
зустрічі став виступ студентів — 
учасників Народного театру-студії 
„Хочу“ Львівської політехніки.

Під час поїздки ми також побу-
вали в Літературно-меморіально-
му музеї Івана Франка, який розмі-
щений у будинку Василя Якіб’юка, 
народного лікаря, фотографа, му-
зиканта, різьбяра, де з 1906 до 1914 
року щоліта гостював Іван Якович 
із сім’єю. Приміщення вже відрес-
тавроване та зовні стіни і кімната, 
де жив і працював письменник — 
автентичні. Є там і чимало речей, 
якими він користувався: стіл, ліжко, 
тарелі, стілець, годинник, бартка, 
сак, яким ловив рибу. Загалом у музеї 
є п’ять кімнат, кожна з яких присвя-
чена тим чи іншим видатним укра-
їнцям, що свого часу гостювали тут.

Краса Гуцульщини через 
музеї та постаті

Впродовж двох днів політехніки 
милувалися українськими Афінами, 
де свого часу побували Михайло Гру-
шевський, Михайло Коцюбинський, 
Леся Українка, Василь Стефаник, 
Марко Черемшина, Ольга Кобилян-
ська, Наталя Кобринська, Осип Ма-
ковей, Олександр Олесь, Володимир 

Гнатюк, Антін Кру-
шельницький, Гнат 
Хоткевич та бага-
то інших видатних 
людей; насолоджу-
валися красою гір, 
яка надихнула Сер-
гія Параджанова на 
створення геніаль-
ної стрічки „Тіні 
забутих предків“.

Від краси при-
роди Криворівні 
та кількості визна-
чних пам’яток-му-
зеїв розбігалися очі 
та паморочилося в 
голові (в доброму 
значенні). Хотілося 
все почути, побачи-
ти, доторкнутися і 
сфотографувати, 
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коротко

У День захисника України та свя-
та Покрови 14 жовтня у столиці 
України та у Львові пройшли 
Марші Слави Героїв. У Києві уро-
чисте віче зібрало понад 20 тисяч 
учасників, які після завершення 
мітингу рушили Маршем Слави Ге-
роїв середмістям Києва. У Львові 
після вшанування загиблих воїнів 
на Личаківському кладовищі про-
йшли загальноміські урочистості. 
Марш з нагоди свята відбувся у 
формі театралізованого дійства 
з воїнами княжої доби, козаць-
кого війська, легіону Українських 
Січових Стрільців, військовими 
Української Народної Республіки, 
Галицької Армії, вояками Україн-
ської Повстанської Армії, україн-
ськими воїнами російсько-україн-
ської війни 2014 – 2016 років. 

У Львові встановили меморіальну 
таблицю герою Василю Сліпаку, 
який загинув у російсько-укра-
їнській війні. Урочисте відкрит-
тя відбулося на подвір’ї ССЗШ 
№46 ім. В. Чорновола, яку Василь                               
Сліпак закінчив 1991 року. В рам-
ках заходу презентували відеоро-
лик про життя героя. 

Профільний комітет Верховної 
Ради схвалив законопроект 
про заборону ввезення з Росії 
книг антиукраїнського змісту. 
Минулого року митна служба 
опублікувала список з 38 виданих 
в Росії книг, які заборонено вво-
зити в Україну. Серед них — книги 
ультраправого філософа Олек-
сандра Дугіна, відомого своєю 
підтримкою проекту „Новоросія“, 
телеведучого Сергія Доренка, 
письменника Едуарда Лимонова, 
економіста Сергія Глазьєва.

На кафедрі маркетингу і логісти-
ки ІНЕМ Львівської політехніки 
14 – 15 жовтня вперше відбувся 
фестиваль „Lviv Family Fest. 
Територія розвитку стосунків“. 
Мета заходу — популяризація сім’ї 
як цінності і сприяння у розбудові 
міцних щасливих стосунків. За два 
дні до Фестивалю провідні спеціа-                                                                               
лісти у сфері сімейного консуль-
тування провели 32 майстер-кла-
си на різну тематику: принципи 
якісних стосунків до одруження; 
секрети побудови щасливих 
стосунків у шлюбі; правила ефек-
тивного батьківства; дієві шляхи 
виходу із сімейних криз.

За матеріалами інформагенцій

щоб мати на згадку. Без перебільшен-
ня — цікаво було всюди. 

Особливості Гуцульщини від-
крили через Етнографічний музей 
старожитностей, який відображає 
етно-соціальну схему побуту карпат-
ського краю: як і чим жили, займали-
ся гуцули. Загалом 
Верховинський ра-
йон дуже багатий 
музеями видатних 
письменників, нау-
ковців. Бо саме цей 
край цікавий для 
дослідження та ви-
вчення і надихає на 
творчість. Зокрема 
ми дізналися й про 
так званий гуцуль-
ський „дерев’яний 
вік“ — боднар-
ство — період, 
коли практично всі 
предмети побуду 
виготовляли з де-
рева; особливості 
різьби, яка була не 
лише окрасою, а й певним оберегом 
та особливою ознакою цього краю. 
Надзвичайної краси різьблені тарелі, 
хрести, скриньки — найпопулярніші 
сувеніри серед туристів із різних ку-
точків світу.

Ще більше колоритності Гуцуль-
щини — в одному із найвідоміших і 
найпривабливіших музеїв Криворівні 
„Хата-ґражда“. Це пам’ятка архітек-
тури (в документах згадується вже 
1858 року), де жила родина Харуків, 
в яких часто гостював Іван Франко 
(неподалік від „Хати-гражди“ сіріє 
камінь Франка — його улюблене міс-
це для роздумів) та Михайло Коцю-
бинський — там він надихнувся на 
створення своєї безсмертної повісті 

„Тіні забутих предків“, і саме в при-
міщенні цієї хати проходили зйомки 
однойменного фільму. Господиня 
дому (на час зйомки стрічки їй був 
101 рік) Параска Харук (її портрет, 
що висить при вході в одній з кімнат 
музею, намалював львівських худож-

ник Олександр Ко-
ровай) пильно сте-
жила, щоб режисер 
Сергій Параджанов 
у фільмі зобразив 
гуцульські традиції 
правильно. 

Ще одним особ- 
ливим штрихом екс-
курсії в Криворівню 
стали відвідини ста-
ровинної місцевої 
церкви Різдва Пре-
святої Богородиці 
(побудована 1719 
року) та цікаве спіл-
кування з настояте-
лем отцем Іваном 
Рибаруком. Там по-
літехніки побачили 

недавно віднайдену ікону 1730 року зі 
зображенням Ісуса Христа. Як наго-
лосив священик, цей образ цікавий не 
лише тим, що можна зрозуміти, яким 
місцеві жителі уявляли собі Спасителя 
триста років тому, а ще й тим, що „цю 
іконку Довбуш видів“. 

Завершилася поїздка відвідинами 
відбудованої 2003 року вілли-музею 
видатного науковця Михайла Грушев-
ського, який приїжджав у Криворівню 
у 1902 – 1914 роках. На жаль, автен-
тична садиба не збереглася — 1917 
року російські війська при відступі 
спалили її, як і Будинок „Просвіти“. 

Мандрувала до Криворівні                             
Наталія ПАВЛИШИН

SS Учням Криворівнянської школи про Івана Франка розповідає професор 
Христина Бурштинська

SS Уклін великому історику 
Михайлу Грушевському
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з перших уст
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очікуваного поступу — наші звер-
нення, які надсилаємо до різних ін-
ституцій, ігноруються. Наприклад, 
пропозиція багатьох конференцій 
СловоСвіт до Міністерства освіти 
щодо відкриття спеціальності „тер-
мінологія“ досі „лежить у шухляді“. 
Так само досі (вже майже 7 років) не 
працює Правописна комісія. Тож в 
ухвалі цієї конференції пропонуємо 
залучити до новоствореної комісії 
наших відомих фахових терміноло-
гів, які мають свої прогресивні під-
ходи, — Ольгу Кочергу та Михайла 
Гінзбурга.

— Як взагалі виникла ідея проводи-
ти такі термінологічні конференції?

— Ідея виникла в купе потяга, в 
якому 1991 року на запрошення Та-
раса Кияка їхали до Чернівецького 
держуніверситету ім. Ю. Федькови-
ча на наукову конференцію „Питан-
ня стандартизації, інтернаціоналі-
зації та автоматизації перекладу 
термінологічних одиниць“ філоло-
ги Таміла Панько й Ірина Кочан та 
інженери Володимир Літинський і 
я. Коли пані Таміла сказала: „Чому б 
нам в університеті не організувати 
термінологічну конференцію“, то я 
додав: „І саме з науково-технічної 
термінології. Але тоді — у Львів-
ській політехніці“. 

А спонукало мене те, що з 1989 
року на радіофакультеті Політех-
ніки за моєю ініціативою запрацю-
вав від „Просвіти“ термінологічний 
семінар, на якому ми дискутували 
про різні проблеми радіотехнічної 
термінології. А така потреба була 
на часі ще й тому, що ми з моїм ко-
легою Костьою Семенистим пра-
цювали над укладанням першого 
російсько-українського словника з 
радіоелектроніки. Згодом (здається, 
1990-го) з’явився „Короткий росій-
сько-український словник з електро-
техніки“ Володимира Перхача, який 
тоді очолював видавничо-методич-
ну комісію Львівської політехніки. 
До речі, в укладанні цього словника 
чимало потрудився Андрій Вороб-
кевич.

Коли я поділився з професором 
Перхачем ідеєю провести терміно-

логічну конференцію в Політехніці, 
він промовив свою улюблену фразу: 
„То ж до праці!“. І відтоді все почало-
ся... 1992 рік був для нас надзвичайно 
важкий: крім підготовчої роботи над 
першою термінологічною конфе-
ренцією, майже з нуля створювався 
Держстандарт України, а отже і його 
комітети, серед яких (а це вже було 
точно з нуля) і Технічний комітет 
стандартизації науково-технічної 
термінології (ТК СНТТ), який нам 
вдалося започаткувати саме на базі 
Львівської політехніки. ТК СНТТ 
тоді очолив професор Володимир 
Перхач, і тільки десь через рік-пів-
тора половину функцій Комітету 
було передано Київському політех-
нічному інституту. Але це вже інша 
історія...

— А хто були учасники перших кон-
ференцій?

— Очевидно, що ними були всі, 
кому не байдужі мовні проблеми в 
різних царинах знань з усіх куточ-
ків України. Цей форум відразу на-
був статусу міжнародного — до нас 
„зліталися наче журавлі з далеких 
країв“ фахівці з української діаспо-
ри: США, Канади, навіть Венесуели, 
і звісно — з Європи. До речі, учасник 
4-ї конференції СловоСвіт’96 інже-
нер із Лос-Анжелеса Тимотей Бала-
бан своїм „Англійсько-українським 
словником-довідником інженерії 
довкілля“ (над яким мені тоді дове-
лося добре попітніти) започаткував 
у 2000 році термінографічну серію 
СловоСвіт. У цій серії цього року 
нарешті вийшов за № 16 „Україн-
сько-англійський словник з раді-
оелектроніки“ (укладачі Б. Рицар, 

Л. Сніцарук, Р. Мисак), над яким ми 
працювали (щоправда, з деякими пе-
рервами) добрих 20 років.

— А як запрацював новостворе-
ний ТК СНТТ?

— Це був просто неймовірний 
період становлення, бо у нас нічого 
не було, крім ГОСТів. Їх треба було 
не тільки перекласти українською, 
але й переробляти, вдосконалюва-
ти застарілі, а також розробляти 
нові Державні стандарти України 
(ДСТУ) і, зокрема, на терміни та їх 
визначення. І якби не Фонд Карла 
Поппера, який тоді очолював Бог-
дан Гаврилишин, було би нам дуже 
скрутно. Тож за кошти цього Фонду 
ми з Євгеном Шморгуном вирушили 
до Женеви, де в організаціях ISO та 
IEC закупили міжнародні стандар-
ти і привезли їх до України. Це був 
просто бум, коли стандарти потра-
пили до Політехніки, і ми розпо-
чали роботу над ДСТУ вже як ТК 19 
Держстандарту України. Як тепер 
пам’ятаю, у кабінеті Володимира 
Перхача не було де сісти, бо на наш 
заклик розробляти українські тер-
мінологічні стандарти відгукнулося 
дуже багато фахівців з багатьох міст 
України.

— І тоді Ви розкрутили всю цю 
справу з термінологією?

— Саме так. По дорозі до Жене-
ви ми у Відні відвідали Міжнарод-
ний інформаційний термінологіч-
ний центр Infoterm, який очолю-
вав Хрістіан Ґалінскі. Згодом наш 
ТК СНТТ став членом цієї органі-
зації, а її директор — учасником 
кількох конференцій СловоСвіт. До 
речі, сьогодні ТК СНТТ є також чле-
ном ISO.

Лиш за 1992 – 1996 роки завдяки 
потужному патріотичному підне-
сенню фахівців з різних царин знань 
нам удалося розробити понад 600 
українських стандартів. Це, без пе-
ребільшення, був безпрецедентний 
факт в історії стандартизації науко-
во-технічної термінології.

Спілкувався Богдан ЗАЛІЗНЯК,
керівник прес-центру наукової

журналістики ЗНЦ НАН України           
і МОН України,

член НСП України та НСЖ України
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рідні терени

Приклад, гідний наслідування
Самбірська громадська організація „Бощани“, якою керує Богдан 

Бобак, є добрим прикладом того, як у непростих політичних 
умовах і життєвих ситуаціях можна зберегти пам’ять про своїх 
предків на колишній українській землі, що нині належать Польщі, 
а її нинішніх мешканців зробити друзями.

Потрапивши після війни у страш-
ні сталінські жорна, мешканці лем-
ківського села Босько змушені були 
покидати рідні землі. Майже все 
село переселили до Самбора і його 
району (у Ралівку, Нагірне, Дубля-
ни). Вперше великою громадою (по-
над 100 осіб) бощани відвідали своє 
село лише у роки незалежності 
України.

— Коли приїхали в Босько, 
були вражені: село — наче пи-
санка, — говорить Ярослав Ко-
зак, член Львівської обласної 
організації „Лемківщина“, за-
ступник голови Самбірського 
громадського об’єднання „Бо-
щани“, ініціатор й організатор 
відновлення рідних теренів (на 
світлині). — Розташоване у пе-
редгір’ї Карпат, з прекрасною 
гірською річкою Вислок, воно 
нині нагадує невеличке чудове 
містечко: нові будинки, віднов-
лені й освітлені вулиці, тротуа-
ри... І дисонансом на цьому тлі 
виглядало заросле густими тра-
вами і чагарниками місце на най-
вищому пагорбі, де колись стоя-
ла наша дерев’яна церква Різдва 
Пресвятої Богородиці (поляки 
розібрали її 1953 року), знищені 
55 широких сходинок, якими ко-
лись прихожани піднімалися до 
церкви, та український цвинтар. 

Після цієї поїздки, зрозумі-
ли: треба щось робити. Тож створили 
громадську організацію „Бощани“ у 
складі Львівської обласної організа-
ції „Лемківщина“ і вирішили відно-
вити могили предків.

У рік створення (2006-й) вже за 
кілька місяців вдалося майже не-
можливе: отримали дозвіл від поль-
ської влади на проведення будівель-
но-відновлювальних робіт, зробили 
відповідні проекти. Поляки, своєю 
чергою, звернулися до ЄС з пропо-
зицією профінансувати ці роботи. Їх 
підтримали і виділили кошти. Війт 
Боська Броніслав Жувкевич позна-
йомив самбірців з тутешнім ксьонд-

зом, тож уже разом домовлялися про 
очищення території, де стояла цер-
ква. Спільно з вірянами Боська ви-
ложили фундамент з каменя за кон-
турами церкви. Середину заклали 
чорною плівкою й засипали дрібним 
щебенем. На місці вівтаря постави-
ли хрест, почистили сходи, вируба-

ли кущі. 16 вересня хрест освятили 
(першу відправу провів священик 
Володимир Коркуна), а вже 21 ве-
ресня, на празник Різдва Пресвятої 
Богородиці, відправили молебень, 
панахиду. Наступного року поляки 
відновили сходи, що вели до церкви, 
реставрували фігури Ісуса Христа і 
Матері Божої обабіч сходів. Тоді ж 
самбірці зробили проект місця і по-
стаменту, де мала стояти ще одна фі-
гура Матері Божої. Поляки втілили 
цю ідею, заодно й виклали бруківкою 
дорогу до церкви і фігури. Долуча-
лися до роботи й члени громадської 
організації.

Розповідає Ярослав Козак:
— На цвинтарі, де поховані й мої 

родичі, відшукали могилу пароха 
Боська Михайла Величка, якого нім-
ці вбили 10 вересня 1939 року. 2009 
року, на 70-річчя цієї трагічної дати, 
відновили могилу, спільно з його 
родичами встановили гранітний 
надгробок. Поставили також багато 
інших пам’ятників, тож цвинтар має 
сучасний вигляд. Робота, звичайно, 
триває й досі, тепер уже у співпра-
ці з війтом Маріюшом Балабаном, з 
яким підтримуємо добрі стосунки. 
Наші об’єкти є під егідою ЄС, що 

зафіксовано на таблиці. Ми під-
писали угоду про співпрацю гро-
мадської організації „Бощани“ 
з ґміною Боська. Обмінюємося 
з ними культурними подіями 
(запрошуємо їх на фестиваль до 
Нагірного, вони нас — на різні 
свої свята). До цих заходів ак-
тивно залучаємо й молодь.

Цього року у вересні бо-
щани були на рідній землі вже 
одинадцятий раз. Поляки ор-
ганізували екскурсії в містечко 
Риманів, в село Балутянку, в 
Риманов-Здруй. Коли ввечері 
повернулися до Боська і завітали 
на цвинтар, то на рідних моги-
лах стояли лампадки, які поста-
вили поляки. Наступного дня 
молебень до Богородиці і пана-
хиду відправили три українські 
священики і польський ксьондз. 
Потім війт запросив бощан у са-
лон, де показав старі фотографії 
села. Лектор розповів про дово-
єнні стосунки, про українське 
коріння села. А тоді, вже тради-
ційно, поляки запросили гостей 

на святковий обід, на якому органі-
зували невеличкий концерт ансамб-
лю зі Стрілок „На драбині“. 

— Такі поїздки стають можливі 
завдяки нашим невтомним організа-
торам: голові організації „Бощани“ 
Богдану Бобаку, бухгалтеру Оксані 
Андрусів, члену нашої організації і 
члену правління „Лемківщини“ Ма-
рії Оприск. А фінансово нас підтри-
мують нащадки бощан підприємці 
Андрій Копина і Володимир Кома-
ровський, — закінчив розповідь пан 
Ярослав.

Катерина ГРЕЧИН
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коротко

На Камерній сцені Львівської 
обласної філармонії до Дня 
захисника України, Дня укра-
їнського козацтва та свята 
Покрови прозвучали пісні часів 
Запорізького війська. Твори 
програми „Є і нам про що згада-
ти“ виконували народний артист 
України Мар’ян Шуневич, солісти 
Ольга Верхоляк, Іванка Сав’юк, 
Іванна Вівчарик, Гурт „19-й клас“. 
Поряд із відомими історичними 
композиціями зі сцени звучали 
пісні сьогодення, які виникли під 
впливом Майдану.

У широкий кінопрокат вийшов 
перший український повномет- 
ражний 3D-анімаційний фільм 
„Микита Кожум’яка“, створений 
за підтримки Держагентства 
України з питань кіно. Фільм ви-
готовила українська анімаційна 
студія Panama Grand Prix, режисер 
стрічки ― Манук Депоян, а продю-
сер ― Дмитро Белінський. Леген-
дарного героя мультфільму бога-
тиря Кирила озвучує Василь Ві-
растюк, лиху симпатичну відьму –                                                                                    
Руслана Писанка, а захопливі 
сцени ставив актор і режисер 
Віктор Андрієнко. Завдяки сюжету 
та комп’ютерній графіці рівня 
світових студій прем’єра стрічки 
відбудеться в понад 20 країнах 
світу ― від Японії до Європи та 
США.

12 – 16 жовтня у Львові проходи-
ли X Музичні зустрічі польської 
та української молоді. Метою 
фестивалю була передовсім про-
моція талановитих польських та 
українських молодих музикантів, 
а також можливість встановити 
міжнародні мистецькі контакти. 
На фестивалі популяризували 
музику композиторів сучасності.

Лауреатом Нобелівської премії з 
літератури став американський 
співак, поет, художник і актор 
Боб Ділан. Його удостоєно премії 
„за створення нових поетич-
них експресій в американській 
пісенній традиції“. Боб Ділан 
став першим музикантом, який 
отримав Нобеля. Загалом, він 
випустив 39 музичних альбомів і 
видав 12 поетичних книг. Раніше 
Ділан отримав, мабуть, усі най-
престижніші нагороди у світовій 
культурі: премії „Оскар“, „Греммі“, 
Пулітцерівську премію, „Золотий 
глобус“.

За матеріалами інформагенцій

палітра

Коктейль емоцій із трьох 
складників
У галереї „Зелена канапа“ — міцний напій із кольорів. Його творці 

— троє художників, які доповнюють одне одного. Зоряна Гарбар, 
Володимир Стецула й Ігор Колісник „пригощають“ до кінця жовтня.

Спільна виставка „Коктейль на 
трьох“ смакуватиме тим, хто любить 
експресивний живопис. Безкомпро-
місно сміливий, формалістичний стиль 
Зоряни Гарбар сп’янить, як добре вино, 
тим більше, що на її картинах воно так 
чи інак присутнє. Цікаво, що надихали 
художницю побачені під час подоро-
жі до Німеччини й Польщі алкогольні 
вітрини. Передані враження через на-
сиченість фарби, яка ніби гусне, опи-
нившись на полотні. Живопис Воло-
димира Стецули завдяки пастельним, 
легким кольорам вносить в експозицію 
елемент грайливості, тепла, насолоди, 
збуджує сексуальну енергію. Ігор Ко-
лісник у „Коктейлі…“ як ароматизатор 
— розкриватиметься поступово. Він 
представив серію чорно-білих картин, 
які з часом набуватимуть барвистості 
— митець щодня „колоруватиме“ свої 
полотна.

Куратор галереї Олеся Домарадзька 
на відкритті експозиції зазначила, що 
„живопис цих трьох художників не має 
прив’язки до того, що називають львів-
ською школою живопису — він сучас-

ний, різноманітний, щось схоже можна 
побачити у США чи Європі“.

Примітно, що у галереї „Зелена кана-
па“ вісім років тому відбулися персональ-
ні виставки усіх трьох митців — „101 при-
чина бути щасливою“ Зоряни Гарбар, про-
ект „Відчуваю тебе“ Володимира Стецули 
та виставка живопису „Пристрасть“ Ігоря 
Колісника. Тепер Володимир Стецула 
зауважує, що йому подобаються групові 
виставки, а дана експозиція, коктейльна, 
хоч і складається з різних „інгредієнтів“, 
вийшла цілісною, бо її автори близькі 
одне одному за духом.

Наталя ЯЦЕНКО

арт-проект

Серце, яке не розбити
У галереї „Дзиґи“ минулого четверга відбулася презентація 

концептуального проекту „Серце“ (паперова архітектура, 
своєрідні скульптура, пам’ятник) львівського молодого художника 
Миколи Молчана.

Микола Молчан — випускник ка-
федри монументального живопису 
ЛНАМу, викладає пластичну анатомію 
на кафедрі рисунку свого вишу. Мис-
тецьке кредо митця збігається з висло-
вом Альберта Ейнштейна: „Основне 
— це не дозволити мертвим правилам 
вбити здорове почуття“.

Завданням проекту було побачити 
форму серця, його пластику, а не пере-
осмислити орган людського тіла й по-
дати як щось більш довершене. „Проект 
не стільки переосмислює першоджере-
ло, скільки прагне ним і залишатися. 

Але не слід розуміти, що кінцевий ре-
зультат — це просто збільшена копія. 
Узагальнення скоріше пластичне, ніж 
геометричне, — каже автор. — „Серце“ 
подається у вигляді 13 пластин, які на 
90% відтворюють точні зрізи реального 
серця. 10% — це узагальнення, яке необ-
хідне для естетичної подачі. Збережено 
пропорції висоти, ширини та глибини 
як зовнішньої форми, так і внутрішньої 
будови серця“. 

Проект присвячено Леонардо да 
Вінчі, Ле Корбюз’є, Сантьяго Калатраві.

Н.Я.
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творчий студент

Про книжки, поезію, 
гітару й аніматорство
Другокурсник ІКНІ Назар Коваль навчається на спеціальності 

„видавнича поліграфія“. До того ж, хлопець має цікаві 
захоплення, якими сьогодні хоче поділитися з читачами. 

Було цікаво, як 
народжується книжка

При виборі своєї спеціальності 
я зважав і на те, що мені подоба-
ються книжки, журнали, загалом 
поліграфія. Звісно, що почалося з 
читання. А далі мені стало цікаво, 
як то все створюється. Вже під час 
навчання захопився веб-дизайном й 
інтернет-програмуванням. Це моє. 
У майбутньому бачу себе в цьому 
як фахівець. Отож, думаю, що буду 
програмістом, адже програмування 
мені вдається і я розвиваюся в тому 
— читаю додаткову літературу, об-
говорюю її з одногрупниками, сам 
складаю програмки. Навчаючись на 
видавничій поліграфії, маю змогу 
розвиватися як у точних науках, так 
і в гуманітарних. 

Рядки виникають 
спонтанно

Як я вже казав, літературою заці-
кавився з дитинства. Якось так стало-
ся само собою, що почав віршувати. 
Вже не пригадую, скільки мав років, 
коли склав віршоване привітання 
мамі на день народження. Звісно, 
там не було нічого особливого, але 
мама це оцінила і підтримала мене. 

А потім, уже в 11-му класі, я приду-
мав пісню про невдале кохання — 
це після того, як у мене не склалося 
спілкування з дівчиною...

Відтак почав писати вірші. Пишу, 
коли маю натхнення. А воно не зале-
жить від добрих чи поганих вражень. 
Може бути звичайний будень, нічо-
го особливого не статися, але щось 
„накотить“ — і хочеться щось напи-
сати... А буває і внаслідок емоцій чи 
пережиттів. 

Мені не подобається писати на 
замовлення. Тоді це виходить штуч-
но. Одного разу нам навіть дали на-
вчальне завдання зі спецдисципліни 
— скласти вірш про Політехніку і за 
це можна було отримати додаткові 
бали. Мені це завдання не вдалося. 
Тобто я його виконав, але не був за-
доволений. 

Про що мої вірші? Про стійкість 
людини, про те, з яких причин вона 
може зламатися, чого може досягну-
ти в житті тощо. Звісно, можна зла-
матися, але якщо захотіти, то завжди 
реально встати. Від того, що втратиш 
себе, нічого доброго не буде. Коли 
впадеш, треба обов’язково встати.

Переважно пишу на основі влас-
них переживань, випробувань. Ви-
кладаю на свою сторінку у соцмере-
жі. Не бачу сенсу ховати це від ко-
гось, соромитися. Завжди цікавить 
думка інших. Моя мама — філолог. 
Підтримує мої починання. Каже, що 
талант є, але його треба розвивати, 
тому потрібно вдосконалюватися, 
багато працювати над собою.

Мене надихає Ліна Костенко. Це 
потужна поетеса. У неї сильні мета-
фори, гарні образи. Її поезія — це 
щось особливе, враження від них 
важко передати словами. З прози 
люблю твори Івана Багряного. 

Гітарою зацікавився                             
в таборі 

На канікулах перед 10-м класом 
я поїхав у християнський табір. 
Там був аніматор Юрко — дуже 

талановитий, грав на гітарі, сам 
писав пісні, знав багато. У таборі 
він проводив гурток гри на гітарі. 
Я зацікавився, дечого навчився. А з                                                                                                          
1 вересня пішов у музичну студію 
на гітару. Наступного року вже не 
міг ходити, бо це 11-й клас, підго-
товка до вступу. Далі вирішив роз-
виватися самостійно. Тепер я з гі-
тарою не розлучаюся. Вона зі мною 
по всіх таборах. Люблю грати попу-
лярні твори „Океану Ельзи“, „Скря-
біна“, Linkin Park, Bon Jovi. Серед 
улюблених — „Восьмий колір“. 
Маю три власні пісні. Вони про 
те, що робити, коли ти сумний, як 
знайти те, з чого радіти, що прине-
се задоволення тобі, іншим... Іноді 
достатньо просто усміхнутися.

Люблю бути аніматором – 
легко контактую з дітьми

В одному з таборів виховники 
звернули увагу на те, що я швидко 
знаходжу спільну мову з дітьми. І 
запропонували мені стати аніма-
тором. Я подумав: а чому б і ні? З 
дітьми мені цікаво, вони мене ро-
зуміють, я — їх. Можемо разом по-
дуріти, пожартувати. І разом чогось 
нового навчитися. З дітьми я без-
посередній, ми — на одному рівні. 
Бачу, що дітям зі мною цікаво. Мені, 
відповідно, цікаво з ними. Табору-
вання мене захопило. Тепер у церкві 
Воскресіння у Львові, при товари-
стві „Світло з Назарету“, діє школа 
християнського аніматора. Я там 
координую роботу, долучаю нових 
аніматорів, шукаю цікавих людей, 
які можуть поділитися досвідом. 

Записала Ірина МАРТИН

Сьогодні захід і дорога 
Так неймовірні. 
Сьогодні неміч і тривога 
Такі погідні.
Сьогодні сум і вічний сумнів 
Такі гострі. 
Сьогодні музика і спів 
Такі прості.
Сьогодні радість пізнання
Така рання. 
Сьогодні зміна дня і ночі 
Таке питання.
Сьогодні спокій на душі 
Таке море. 
Сьогодні прощання із усім 
Таке горе.
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він і вона

Співжиття до одруження — це   
синдром „на втечу“
У попередніх бесідах із психологом Оленою Востровою (чч. 10, 15, 

24) йшлося про знайомство, пізнання, зустрічання. Наступний 
етап продовження стосунків — рішення бути разом. На сьогодні є 
два шляхи цього — рішення одружитися і рішення пожити разом 
до офіційного узаконення стосунків. Про друге говоритимемо 
сьогодні.

— За Вашими спостереженнями, 
тепер більшість молодих людей обирає 
співжиття до одруження, а чи все-та-
ки офіційне одруження? 

— Все-таки співжиття. І при цьо-
му кількість розлучень зростає. Ці 
дві тенденції, на мою думку, тісно 
пов’язані між собою, бо співжиття 
формує в людині так званий синдром 
„на втечу“, яка потім, зрештою, і від-
бувається.

— Чим керуються люди, вирішую-
чи пожити разом?

— Різними мотивами й установ-
ками. Наприклад, від чоловіка, якого 
переповнює бажання мати секс без 
зобов’язань, можна почути переко-
нання: „Доки жінку не „попробуєш“, 
не знатимеш, яка вона насправді“. 
Якось одна дівчина з адекватною 
самооцінкою відреагувала: „Я не 
пиріжок, щоб мне пробувати“. Чо-
ловік повинен знати, що таке пере-
конання, по суті, принижує жіночу 
гідність, і на це „надкушування“ 
здебільшого погоджуються дівчата 
і жінки, в яких не розвинене почут-
тя власної гідності і немає відчуття 
цінності себе як жінки. До того ж, 
подібні систематичні „пробування“ 
призводять до невротизації жінки 
— зростання напруги внутрішньо-
го конфлікту, підвищення рівня 
тривожності і занепокоєння, втрати 
відчуття безпеки і захищеності, ви-
никнення незадоволення, дратівли-
вості, емоційних зривів.   

Пропозиція „поживімо разом, 
спробуймо“ прикрашена безліччю 
чинників, але насправді за всіма 
цими декораціями стоїть досить 
банальна прихована причина — це 
інфантильність (незрілість) і безвід-
повідальність. Це небажання чоло-
віка брати відповідальність за жінку, 
підкріплене його страхами і сумні-
вами. І небажання жінки відповіда-
ти за себе, власне щастя і стосунки. 
„Спробуймо пожити разом“ — так 

звучить неготовність до шлюбу, а 
не підготовка до нього, як дехто собі 
придумав. Коли хлопець звертається 
до дівчини з подібною пропозицією, 
дівчина повинна усвідомлювати, 
що цей хлопець ще не визначився, з 
якою жінкою він хоче бути насправ-
ді, він перебуває у психологічному 
віці хлопчика або юнака, але аж ніяк 
не чоловіка, і відповідати за неї як за 
жінку, звісно, не готовий. Не треба 
себе обманювати і потім нарікати, 
що хтось когось обманув. Усе було 
чесно. „Кохана, поживімо разом“ з 
уст чоловіка означає: „Я не готовий 
брати на себе відповідальність за 
тебе як за жінку“. Чоловіки ніколи 

не обманюють, вони завжди гово-
рять правду, треба вміти (а головне, 
мати бажання і сміливість) цю прав-
ду чути.

— Тобто співжиття до шлюбу має 
лише мінуси?

— Я бачу, що всі плюси, які опи-
сують прихильники „поживемо 
разом, а раптом вийде“, схожі на 
цеглинки будівлі, що ґрунтується на 
одному мінусі — на відсутності від-
повідальності, тобто на відсутності 
фундаменту. По суті, це замок у по-
вітрі. Немає відповідальності — не-
має фундаменту у стосунках. Це не 
кохання, це міраж.

— До чого Ви як психолог спонука-
єте пари, які звертаються до Вас за 
порадою, що їм робити — спершу по-
жити разом чи відразу одружитися?

— До чесності зі собою і партне-
ром. Я нічого не раджу, адже відпові-
дальність за цей вибір пара повністю 
повинна брати на себе. Прекрасно, 
якщо люди до цієї повноти дозріли і 
справді готові до кохання-посвяти. 
До слова, є одна цікава вправа, яку 
моя супервізор, психолог і психоте-
рапевт із великим досвідом Людмила 
Гридковець часто демонструє моло-
дятам. Ця вправа дає двом відчути 
відмінність між „поживемо разом“ 
і шлюбом, відчути на рівні тіла, як 
власне формується синдром „на вте-
чу“. Отже, хлопець і дівчина, стоячи 
обличчям один до одного, обійма-
ються. І раптом один із них починає 
падати. Яка реакція партнера? Один 
падає в обійми іншого, а інший мит-
тєво дає підтримку... А потім інша 
позиція — двоє стоять спиною один 
до одного і чіпляються за руки. І 
хтось знову починає падати. Як реа-
гує той, хто його намагається втри-
мати? Це досить сильні відчуття, 
і вони кардинально відрізняються 
від попередніх. Цю вправу варто 
спробувати всім, хто вагається. Тут 
не треба думати головою, все можна 
відчути на рівні тіла.

У цій ситуації вагань чоловікові 
важливо відповісти собі на свої чо-
ловічі запитання „куди?“ і „з ким?“. 
Тобто визначитися зі справою свого 
життя, грошима і тим, з якою жінкою 
він хоче бути щасливий у коханні і 
викохувати дітей. А жінці важливо 
перестати себе обманювати і ста-
ти відвертою зі собою. Тоді не буде 
драм із розбитим серцем і звинува-
ченнями „він мене обманув і поки-
нув“. Коли жінка чесна зі собою, її 
неможливо обманути. 

— Коли ж люди узаконюють свої 
стосунки після співжиття, то чи їхнє 
життя кардинально змінюється? 

— Є такий жарт, який насправді 
дуже глибоко відображає суть ре-
чей: „Коли одружуються, то жінка 
має фантазію, що чоловік зміниться, 
але він не міняється, тимчасом як чо-
ловік має фантазію, що жінка не змі-
ниться, але вона міняється“. Кожен 
має робити власний вибір — жити 
фантазіями чи кохати насправді.

Розмовляла Ірина МАРТИН
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здоровий спосіб життя

24 години: встигнути все і зостатись 
енергійним
Як студентові не змарнувати час і бути максимально ефективним? 

Як, орієнтуючись на успіх, не забувати, що тіло — не лише 
інструмент для його досягнення, а й складова, яка потребує 
уважного ставлення? Пропонуємо кілька ідей!

Коли Франческо Чірілло вчився 
в університеті, він звернув увагу на 
важливість лімітування часу на ви-
конання певних завдань. І тоді іта-
лієць вирішив вивчати щось одне, 
не відволікаючись, упродовж 10 хви-
лин. Для контролю за часом поста-
вив перед собою кухонний таймер у 
вигляді помідора. Результативність 
навчання хлопця значно поліпшила-
ся, а 10 хвилин переросли у 25. Через 
кілька років, ставши веб-розробни-
ком, він теж почав використовувати 
таймер. Так і народилася одна із най-
більш популярних технік тайм-ме-
неджменту Pomodoro (з італійської 
— помідор).

Техніка працює так: складаєте 
список справ, на справу виділяєте 25 
хвилин, а тоді — перерва 5 хвилин. 
Упродовж відпочинку присідаєте, 
стрибаєте (це підвищує рівень ен-
дорфінів, відповідно — настрою), 
заварюєте собі трав’яний чай, зреш-
тою, витираєте пил з робочого сто-
лу та книжкових полиць — і знову до 
роботи. Після чотирьох 25-хвилин-
них „помідорів“ — перерва вже на 
15 або 30 хвилин. Бажано фіксувати, 
скільки часу ви витратили на те чи 
інше завдання, щоб згодом відкори-
гувати розподіл сил і ліпше концен-
труватися на роботі.

Для чого потрібен список справ? 
На думку одного з гуру тайм-ме-
неджменту Девіда Аллена, якщо по-
точні завдання викладені на папері, 

то мозок звільняється для творчої 
роботи. І важливо писати не лише 
про те, що ви маєте зробити, а й як, 
тобто розписати кроки для досягнен-
ня поставлених цілей. Щоб не вини-
кало бажання відволікатися, справ у 
списку має бути якраз стільки, скіль-
ки реально осилити, і таких, які ви 
робитимете, бо маєте достатньо мо-
тивації і розуміння, навіщо воно вам.

Планування в наші гаджетові дні 
— це просто, швидко й ефективно. 
Одним із найбільш рекомендованих 
безкоштовних засобів для розкла-
дання днів і місяців „по поличках“ є 
Календар від Google. Його можна за-
вантажити на планшет чи смартфон, 
синхронізувати з ними. Але спочатку 
потрібно відкрити поштову скринь-
ку на джімейлі. Календар нагадає вам 
про важливі зустрічі, заняття (варто 
туди внести і спортивні тренування), 
дасть змогу бачити, де є вільний час і 
чим можна його заповнити.

А хто хоче фіксувати майбутні по-
дії ручкою, може обрати свій варіант 
записів. В інтернеті легко знайти ідеї 
щодо компактних і зручних форм ве-
дення щоденників — наприклад, взя-
ти зошит або папку на кільцях, які да-
ють змогу вставляти і виймати блоки 
листків, компонувати їх по-своєму.

Для людей, котрі планувати і 
жити „від дзвінка до дзвінка“ не люб-
лять, існує інша порада — вибрати 
той період дня (не ночі!), коли ви 
найбільш продуктивні, і використо-
вувати його максимально зосередже-
но. І не конче це буде часовий відрі-
зок від 16-ї до 18-ї години, коли, за 
висновками наукових досліджень, 
ми є максимально продуктивні — у 
кожного організму свої ритми.

І наостанок — про тіло. Щоб 
воно не почувалося витиснутим ли-
моном ні наприкінці дня, ні зранку, 
вчасно відпочивайте — ще до того, 
як відчуєте себе зовсім втомленим. 
Навіть найкоротша розминка спро-
можна зарядити людину бадьорістю. 
Хто ніяк не може прищепити собі 
здорові звички, зверніть увагу на 
метод фіолетового браслета, який 
придумав священик з Міссурі Вілл 
Боуен. Тільки знайдіть в інтернеті 
його аналоги — різного кольору си-
ліконові браслети із написами „Ні 
дня без спорту!“, „Ні — об’їданню!“, 
„Щодня — біг!“ і т. ін. Придбавши, 
носіть браслет 21 день на одній руці, 
допоки не виробиться звичка робити 
те, про що напис. Забули, лінь — і не 
зробили — переставляйте браслет на 
другу руку й знову відраховуйте дні.

Наталя ЯЦЕНКО

спортогляд
Незважаючи на погані погодні умо-
ви, відбувся Кубок студмістечка 
Львівської політехніки з міні-фут-
болу. Змагалися команди, як і ми-
нулоріч, на відкритих майданчиках 
спортивного комплексу „Електрон“. 
Було сформовано чотири групи, у 
кожну з яких увійшло по чотири ко-
манди. Після першого ігрового дня 
пройшов груповий відбір, і вже тоді 

визначилися фаворити — „Леви“, 
„Аззури“, Bandrshtat.

Вчора завершилася реєстрація на 
змагання з міні-футболу за кубок 
ІКТА. Це вже другий турнір подіб-
ного типу, який цьогоріч відбудеть-
ся 22 і 23 жовтня. Організатори радо 
приймали заявки від команд і з інших 
інститутів.

28 та 29 жовтня у спорткомплек-
сі Львівської політехніки — чем-

піонат Університету з футзалу. 
Змагання приурочені до 200-річчя 
Львівської політехніки і відбува-
тимуться серед професорсько-ви-
кладацького складу та працівників 
вишу. Кафедра фізичного вихован-
ня і спортивний клуб Політехніки 
запрошують команди інститутів та 
адміністрації взяти участь у чемпі-
онаті, який проходитиме за адресою 
вул. У. Самчука, 14, корпус 22, зал 
спортивних ігор.
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Кросворд
Горизонтально:
7. Невіглас, що видає себе за знавця, фахівця. 9. Оптич-
ний прилад на підводному човні для спостереження за 
поверхнею моря. 11. Незайнята посада в штаті установи. 
12. Острів, що належить Австралії. 14. Історичний роман 
Дюма-батька, написаний на основі мемуарів Бенвенуто 
Челліні. 15. Син вождя могікан Чінгачгука. 17. Офіційно 
встановлений розмір оплати, оподаткування чогось. 
18. Бамбуковий ведмідь. 20. Найбільша ріка М’янми. 
22. Другий ступінь будь-якого числа. 24. Пристрій для 
піднімання або спускання куди-небудь. 26. Річка, яка 
з’єднує озера Ері та Онтаріо. 28. Норма, в межах якої 
дозволяється використовувати що-небудь. 30. Му-
зично-драматичний твір. 32. Прибічник, послідовник 
якогось вчення, ідеї. 34. Відомство, канцелярія, офіс. 
36. Український письменник, автор романів „Правда і 
кривда“, „Кров людська – не водиця“. 38. Незаперечна 
істина, що не потребує доведення; аксіома. 39. Людина, 
що заміняє актора під час знімання складних, небез-
печних трюків. 40. Сучасне легке взуття без каблуків із 
застібкою-ремінцем. 
Вертикально: 
1. Жандарм в Італії. 2. Мешканка Тірани. 3. Амазон-
ський річковий дельфін. 4. Мінерал з групи силікатів. 
5. Грецька назва шумерської богині Іштар. 6. Наука, 
що вивчає паперові гроші. 8. Опера Джакомо Пуччі-
ні. 10. Французький філософ-просвітянин, письмен-
ник, композитор ХVІІІ ст. 13. Старший син Адама і Єви. 
16. Емблема націонал-соціалізму. 17. Опера Дж. Верді. 
18. Приміщення під першим поверхом. 19. Своєрідне 
вимовляння людиною іншомовних звуків, зумовлене ар-
тикуляційною базою рідної мови. 21. Карликовий буйвіл 
з острова Сулавесі. 23. Гірська порода, що містить мета-
ли та їх сполуки. 25. Сукупність творів, які виконують 
упродовж певного часу в театрі. 27. Загальна думка про 

окрему особу або групу людей. 29. Уявлення про бажа-
ний результат, якого прагне досягнути людина; ціль. 
31. Коротка відповідь, зауваження з місця на нараді, 
зборах. 33. Виборний представник населення в постійно 
діючих органах влади. 34. Невисока шафа з висувними 
шухлядами для білизни. 35. Відросток нервової клітини. 
37. Балкон у церкві. 38. Національна валюта Колумбії.
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Відповіді на сканворд, опублікований у числі 29.

наш календар
24 жовтня — Міжнародний день Організа-
ції Об’єднаних Націй. 

Пам’ятні дати
20.10.1814 — народився Якiв Головацький, 
український поет i вчений, член „Руської 
трiйцi“.
21.10.1833 — народився Альфред Бернґард 
Нобель, шведський хімік і промисловець, 
фундатор знаменитих премій.
21.10.1989 — установча конференція ухва-
лила рішення про відновлення діяльності 
Наукового товариства ім. Шевченка.
22.10.1835 — загинув на Подiллi легендар-
ний народний месник Устим Кармелюк.
22.10.1935 — народився Борис Олійник, 
український поет.
23.10.1937 — розстріляли Антона Крушель-
ницького, відомого українського діяча 
культури, письменника.

23.10.1937 — енкаведисти розстріляли Ми-
хайла Семенка, видатного українського 
поета-футуриста.
24.10.1804 — народився Едуард Вебер, ні-
мецький фізик, який спільно з К. Гаусом 
розробив систему електричних і магніт-
них одиниць.
24.10.1929 — крах Нью-Йоркської фондової 
біржі. Початок світової економічної кризи.
24.10.1945 — День ООН (набирає чинності 
Статут ООН).
25.10.1657 — гетьманом України обрали Іва-
на Виговського.
25.10.1855 — народився Дмитро Яворниць-
кий, відомий український археолог, етно-
граф, історик і письменник.
26.10.1863 — у Женеві створено організа-
цію Міжнародний Червоний Хрест.
26.10.1947 — початок наймасовішої у пово-
єнний період депортації українців захід-
них областей.

J J J 

Працівник до шефа:
— Ви зобов’язані підвищити 
мені зарплату! Мною вже три 
фірми цікавляться.
— Це ж які?
— Телефонна, газова, електро-
енергетична.
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Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
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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.
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МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри теоретичної 
радіотехніки та радіовимірювань 
Львівської політехніки сердечно 
вітає зі 70-річчям від дня народження 
доцента кафедри

Михайла Володимировича 
МЕЛЕНЯ.

У день славного ювілею бажаємо Вам, дорогий 
Михайле Володимировичу, міцного здоров’я, довгих 
років життя і плідної праці на благо Львівської 
політехніки. 

З пошаною і завжди з Вами — 
колектив кафедри

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи: 
студентський квиток № 10999232, ви-
даний Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Снігура 
Ігоря Геннадійовича;
студентський квиток, виданий Націо- 
нальним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Сидорака Дмитра 
Павловича;
студентський квиток, виданий Націо- 
нальним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Лукача Івана Іва-
новича;
студентський квиток, виданий Націо- 
нальним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Салин Ірини Ана-
толіївни;
студентський квиток № 09602349, ви-
даний Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Семе-
нової Анастасії Олегівни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Стадніка Олександра 
Олександровича;
студентський квиток №  11365314, ви-
даний Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Чорної 
Лідії Вікторівни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Будинкевича Сергія 
Вікторовича;

студентський квиток, виданий Націо- 
нальним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Фтоміної Любові 
Олександрівни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Татош Юлії Сергіївни;
студентський квиток № 10335409, ви-
даний Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Кула-
бухова Дмитра Святославовича;
залікову книжку № 1405432, видану На-
ціональним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Сукача Олександра 
Степановича;
студентський квиток, виданий Націо- 
нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Чистик Олександри 
Сергіївни;
студентський квиток, виданий Націо- 
нальним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Кравець Марії 
Олександрівни.

увага, політехніки!

Стартує конкурс 
монографій, 
підручників та 
навчальних посібників

Перший етап конкурсу монографій, 
підручників та навчальних посібників 
Львівської політехніки (на рівні ННІ) 
проходитиме до 31 жовтня, другий (все-
університетський) — до 21 листопада.

Конкурс проводиться у трьох номі-
націях: „Найкраща монографія“, „Най-
кращий підручник“, „Найкращий на-
вчальний посібник“. На нього можуть 
подавати видання працівники Львівської 
політехніки (індивідуально чи у співав-
торстві з колегами з інших установ і 
вишів), якщо це завершені, вперше над-
руковані (або ж перевидані зі значними 
оновленнями) праці останніх років на 
актуальну тематику, що відповідають 
вимогам до фахової навчальної або ж 
наукової літератури тощо.

Згідно з Положенням про конкурс, на 
другому етапі праці розглядає експертна 
комісія, яку створюють щорічно за учас-
тю провідних учених університету. Вона 
вирішує, кому присудити премії. Для за-
охочення авторів кращих друкованих 
робіт встановлюються по три премії у 
кожній номінації: перші дістаються ви-
данням-лідерам рейтингу, другі й треті 
— роботам, які у рейтингу посіли відпо-
відні нижчі місця.

Колектив кафедри напівпровідникової електроніки 
Інституту радіоелектроніки, телекомунікацій 
та електронної техніки Львівської політехніки 
висловлює щире співчуття доценту Оресту 
Петровичу Малику з приводу тяжкої втрати — 
смерті матері

Олени Петрівни.




