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ВКонтакті: заборонити не можна дозволити
15 травня українські медіа підірвала новина: Президент України
Петро Порошенко своїм указом
запровадив рішення РНБО „Про
застосування персональних
спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів
(санкцій)“. До списку заборон
потрапили російські соцмережі
ВКонтакті та Однокласники, інтернет-портал Яндекс, поштовий
сервіс Mail.ru й інші. Таке рішення влада пояснює тим, що ці сервери наповнені антидержавним
контентом, який шкодить Україні
та спричиняє багато провокацій.
Не секрет, що для більшості українських користувачів сторінка на
ВКонтакті була значною частиною життя. Мережею прогриміла гучна хвиля невдоволення
діями керівництва держави.
19 травня в Києві перед будівлею Адміністрації Президента
України навіть відбувся мітинг
на підтримку ВКонтакті: близько
150-ти учасників, більшість із них
— школярі та студенти, вимагали
скасувати рішення про заборону.
Мітингували також у Харкові, в
Одесі й у Дніпрі.
У повітрі зависло запитання: чи
санкції проти російських серверів таки будуть ефективними в
боротьбі з ворожою пропагандою, адже ІТ-івці вже запропонували українським інтернет-користувачам список варіантів, за
допомогою яких можна обійти
заборону. Така істерія спонукає
до думки, що рівень обізнаності
середньостатистичного українця щодо загроз в інтернеті є
невисоким.
Якщо поглянути на проблему з
другого боку: ВКонтакті здобуває всі шанси перетворитися на
плацдарм для створення віртуальної України — кровожерливої, жорстокої, нещадної, анархічної. Що ж тоді творитиметься
в головах людей, зокрема росіян,
які мають доступ до сайту? Як
би ви самі реагували на потоки
жаху, який ніхто не заперечує?
Ми розпитали студентів Політехніки, чи вважають вони рішення
Президента доцільним і чи намагаються обійти заборону.

Тарас Яремчук, магістр першого курсу Інституту
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

„Це не те, чим можна здолати Росію“
Це ідіотизм, не те, чим можна здолати Росію. Потрібно вигнати сепаратистів зі сходу України, тобто оголосити воєнний
стан, опісля вже можна обрізати всі зв’язки. Малими кроками
нічого не вийде. Заборону вже оминув.
Володимир Пастернак, спеціаліст першого курсу Інституту
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

„ВКонтакті — це просто звичка“
Президент правильно зробив, що закрив російські сервіси.
„Сидіти“ на Фейсбуці чи інших соціалках — не проблема,
ВКонтакті — це просто звичка. Так, я обходив заборону, але
лише, щоб завантажити свої файли. Гадаю, через деякий час
українці знайдуть ВКонтакті гідну заміну.
Андрій Сорока, магістр першого курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Після сесії планую відмовитися“
Із боку держави це правильне рішення, бо у країні — війна.
Це потрібно було зробити давно, але треба було підготувати
молодь до заборони. Користування було зручне, і деякі люди
досі на можуть перейти на дозволений Фейсбук. Наразі у
ВКонтакті мене тримає те, що зараз там ще „сидять“ усі мої
одногрупники, після сесії планую відмовитися від цієї соцмережі.
Данило Андрухів, студент першого курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Пропали класні сервери музики й
відео“
(Замислюється). Добре, що їх вирішили закрити, бо вони пов’язані напряму з російським керівництвом, українці більше не надаватимуть йому свою інформацію. Потрібно було зробити це ще
раніше. Щоправда, шкода, бо пропали класні сервери музики й відео. Спочатку думав уникнути заборони, але потім вирішив, що таки непотрібно.

Анна Булавська, студентка третього курсу Інституту
архітектури:

„Американські сайти ж не блокують“
Це безглуздо. У нас вільна країна, вільні ЗМІ, для чого забороняти? Якщо хочуть, щоб ми користувалися українським
— нехай створять альтернативу, я не проти. Але блокувати
російські ЗМІ нерозумно — ми повинні знати, що діється у
світі. Американські сайти ж не блокують. Звідки ми можемо
знати, що нам говорять правду?
Опитувала й міркувала Анастасія МОЗГОВА
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Співпраця Політехніки й компанії Siemens

Під час зустрічі йшлося про співпрацю науки й
бізнесу, про важливість
виробничої практики для
студентів. Ректор розповів
про співпрацю Львівської
політехніки з навчальними

| Світлина Ірини Мартин

У

рамках Міжнародної наукової
конференції „Витоки та становлення
Львівської електротехнічної школи“
ректор Політехніки Юрій Бобало зустрівся
з директором ІЕСК Андрієм Лозинським
і представниками компанії Siemens —
директором регіонального представництва
Ігорем Горбковим, генеральним директором
Мачеєм Зелінським (Польща).

закладами Польщі,
про обмін студентів і викладачів за різними угодами і програмами. Конкретніше говорили про
співпрацю ІЕСК і Siemens
— заохочення викладачів

інституту до курсів підвищення кваліфікації в компанії, розробки спільних
навчальних програм, підготовку магістерської роботи
на обладнанні компанії…

Продовження теми про
Львівську електротехнічну
школу — в одному з найближчих чисел.
Ірина МАРТИН

із головної зали

Про перемоги, розвиток, реалізацію

Н

а травневому засіданні Вченої ради обговорювали зокрема
хід виконання програми розвитку Політехніки до 2020 року,
виконання ухвал Ученої ради, зміни до правил прийому на навчання.
Проголосували за нових завідувачів кафедр (новий очільник кафедри
української мови ІГСН — доцент Зоряна Куньч, обчислювальної
математики і програмування ІМФН — доцент Петро Пукач).

Традиційно почали зі святкового — вручення відзнак студентам і
викладачам за різні досягнення. Диплом про Державну премію України в
галузі науки і техніки 2016 року за роботу „Енергоефективні світлодіодні

освітлювальні системи“ ректор вручив професорові Зеновію Готрі — завідувачеві кафедри електронних приладів. Грамоту МОН отримав доцент
кафедри органічної хімії Роман Гевусь
за багаторічну сумлінну працю, ваго-

олімпіада

Найкращі знавці метрології

Н

а другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з
напряму підготовки „Метрологія, стандартизація, сертифікація“ переміг студент Львівської політехніки Василь Піцюра.

Цього разу змагався 61 студент із
14-ти вишів України — це представники університетів Львова, Одеси, Луцька, Херсона, Івано-Франківська… Під
час привітання фіналістів проректор
Львівської політехніки Олег Давидчак
наголосив, що всі вони — найкращі у
своїх навчальних закладах. Кожен
олімпієць отримав відзнаку за виконання завдань із тієї дисципліни, у
якій він виявив найкращі знання, — із

метрології, метрологічного забезпечення, стандартизації, сертифікації,
а також із розв’язування
метрологічних задач.
Диплом другого ступеня отримали: Олександра Котовська (Одеський політехнічний університет), Людмила Кусть (Одеська
академія технічного регулювання
та якості), диплом третього ступеня

мий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну
науково-педагогічну діяльність, а
професорам кафедри електричних
систем та мереж Орестові Варецькому
й Анатолію Журахівському, доцентові кафедри теоретичної та загальної
електротехніки Орестові Гамолі МОН
висловило подяку.
Про більшість відзначених
студентів „Аудиторія“ писала в
Закінчення на 6 с. m

— Євген Колод (Національна
металургійна академія), Дарія
Попова (Національний гірничий університет), Тетяна
Павлів (Івано-Франківський технічний університет нафти і газу), Лілія
Уловик (Аерокосмічний
університет ім. Жуковського).
Фіналістів змагань
привітали: директор ДП
НДІ „Система“ Василь
Паракуда, доцент кафедри МСС Наталія Гоц, а також студенти
Галина Білозір та Іван Волощук, які за
програмою „Еразмус+“ навчаються у
Франції.
Ірина МАРТИН
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наука для фронту

Політехніки на військовій конференції

В

Академії сухопутних військ відбулася Міжнародна науковотехнічна конференція „Перспективи розвитку озброєння та
військової техніки сухопутних військ“. Серед учасників — львівські
політехніки: доцент кафедри проектування та експлуатації машин
ІІМТ Роман Зінько та студенти Володимир і Св'ятослав Янчинські.
На конференції, де було
258 учасників як з України,
так і з-за кордону (США, Німеччини, Польщі) прозвучали доповіді досліджень на
військову тематику, а також
представлено зразки військової техніки.
— Тепер в Україні актуальні роботизовані системи,
які можна використовувати
в зоні воєнних дій. Львівська

політехніка в напрацюванні цієї тематики має чималий потенціал. До
того ж, ця тематика — частина мого
докторського дослідження. Тому природно, що взяв участь у цьому заході
й підготував доповідь про концепцію
використання мобільних бойових роботів, — розповідає доцент Роман
Зінько.
Також політехніки представили
два експериментальні зразки на гусеничному і колісному ході, на які можна дочіплювати різні модулі — розвідки, бойовий, тестування, маніпулятор
для розміновування. У цих розробках і
демонструванні на конференції взяли
участь студенти-третьокурсники Володимир і Святослав Янчинські.
Ірина МАРТИН

конференція

Ресурси природних вод Карпатського
регіону цікавлять не лише українців

П

редставники українських навчально-наукових інституцій,
галузевих виробництв України, Польщі, Молдови, Швеції на
16-й Міжнародній науково-практичній конференції „Ресурси
природних вод Карпатського регіону“ говорили про найважливіші
проблеми раціонального використання й охорони природних
вод і кооперацію інтелектуально-фахового потенціалу задля
розв’язання цих питань.

Конференція працювала впродовж двох днів. Першого дня відбулося три пленарні засідання. На
них ішлося про водокористування
у Львівській області та поводження зі стічними водами, геофізичні
пошуки підземних вод на височині

Опілля, витрати води й водні ресурси Верхнього Дністра, сучасний стан
гідромінеральних ресурсів курорту
Східниця, збереження і відновлення
Карпат, мінеральні води Польських
західних Карпат. Також говорили
про перспективні гідротермальні

ресурси Карпатського регіону, локальні очисні споруди, отримання
власного біогазу в результаті очищення стоків…
Другого дня відбулася стендова
сесія, на якій висвітлено питання
моніторингу якості підземних вод
Закарпаття, забруднення вод Пруту
в Чернівцях, сучасні підходи до водокористування, а також про напрями екологічної освіти в навчальних
закладах.
Організувала захід кафедра хімії
і технології неорганічних речовин
ІХХТ.
Ірина МАРТИН

круглий стіл

Актуальні питання керування та адміністрування

С

туденти, викладачі, молоді науковці, експерти, представники
державних інституцій зібралися у Львівській політехніці, щоб
обговорити питання інституційного розвитку системи публічного
керування та адміністрування.

Організувала круглий стіл кафедра адміністративного та фінансового менеджменту ІАПО. Серед
питань, які обговорювали, — елек-

тронне врядування як механізм підвищення ефективності інституцій
публічного керування та адміністрування; механізми підвищення

інституційної спроможності органів місцевого самоврядування; організаційні та культурні інституції
у галузі протидії та боротьби з корупцією; створення програм підготовки та перепідготовки публічних
керівників та адміністраторів.
Ірина МАРТИН
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міжнародна співпраця

коротко

Повернутися до життя
після війни

Львівська політехніка — у першій
п’ятірці рейтингу вишів „Топ 200
Україна“ 2017 року. Днями список
було опубліковано водинадцяте. Він став визнаною системою
незалежного оцінювання діяльності університетів для академічної
спільноти, роботодавців і українського суспільства в цілому. Наш
університет посів 5 місце після столичних Політехніки та університету ім. Т. Шевченка, ХНУ ім. В. Каразіна і Харківської політехніки.

У

Львівській політехніці 21–24 травня відбувся Міжнародний
симпозіум „Норвезько-українське співробітництво: освіта,
наукові дослідження та бізнес“. Організатори — Університет NORD
(Норвегія) і Міжнародний фонд соціальної адаптації (Україна) за
підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії.

Під час відкриття симпозіуму
учасників привітали ректор Політехніки Юрій Бобало, Надзвичайний і Повноважний Посол Короліства Норвегії в Україні Уле Тер’є
Хорпестад, міський голова Львова
Андрій Садовий, заступник голови
ЛОДА Оксана Стоколос-Ворончук.
Директорка ІПО Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв) Ганна Норд передала ректорові Львівської політехніки кубок
альянсу університетів — учасників
норвезько-українського проекту
(16 вишів). Ініціатором створення
кубка два роки тому виступив ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий. Наступного року
наш університет почесно передасть
його президентові Міжнародного
фонду соціальної адаптації (з нагоди 15-річчя фонду черговий з’їзд
заплановано в Києві), розповіла
декан післядипломної освіти ІАПО
Мар’яна Захарчук.
Саме на базі Інститут адміністрування та післядипломної
освіти у Львівській політехніці від
2014 року навчають військовослужбовців запасу (звільнених від
2007 року) та членів їхніх родин,
які завдяки норвезько-українській
співпраці мають можливість здобути другу вищу освіту з актуальних
напрямів, знайти себе в цивільному
житті, самозреалізуватися та соціалізуватися.
— Збір, тестування, опитування
(про мотивацію, бажання навчатися) військовослужбовців провадить громадська організація „Західноукраїнська ініціативна група
(в особі голови Максима Лапана),
— розповідає Мар’яна Захарчук. —
Рекомендовані військовослужбовці
приходять до нас із потрібними для
зарахування документами. Щосеместру університет набирає гру-

пу 25 осіб плюс 5 (так зване „співфінансування“). Першого року і
цьогоріч ми мали дві групи. Ми
постійно здійснюємо моніторинг
ринку праці, тому програми навчання змінюються: раніше це був
веб-дизайн, поліграфія, візуальні
комунікації, тепер виявилося, що
зараз найоптимальніша програма, яка викликає ажіотаж, бажання
навчатися, — цифрові комунікації
плюс англійська мова.
Мар’яна Євгенівна наголосила,
що крім основної мети — здобути
знання, працевлаштуватися (знайти себе професійно, зокрема в бізнесі), важлива соціалізація учасників програми:
— Цього семестру я вперше мала
групу, викладала англійську. Я не
тільки бачила, як люди навчаються, а й як знайомляться. У мене на
очах зароджувалася дружба, вони
встигали за ці три місяці навчання
поколегувати. На вручення дипломів випускникам з’їхалися майже всі
60 осіб, 2 групи.
За ці роки в межах програми
професійну перепідготовку у Львівській політехніці пройшла 221 особа. За словами декана ІАПО, близько 40% — це члени родин.
— Зазвичай це дружини/чоловіки військовослужбовців. Навчалися
також діти, якщо повнолітні й уже
мають диплом про освіту (хоча би
бакалаврат). Але останнім часом
змістилися акценти, — зауважує
Мар’яна Захарчук. — Дуже багато
хлопців повертаються із зони АТО,
відповідно це молодь.
На симпозіумі було підписано
меморандум про співпрацю між
Львівською політехнікою, Львівською ОДА (на чолі з Олегом Синюткою) та Міжнародним фондом
соціальної адаптації (на чолі з Володимиром Рубцовим).
Тетяна ПАСОВИЧ

Міністерство освіти і науки України планує дозволити вишам
використовувати залишки стипендійного фонду для додаткової підтримки студентів. Про це
міністр Лілія Гриневич заявила під
час зустрічі зі студентами одного з
університетів. Міністерка говорила
про намір МОН скоригувати правила виплати стипендій, урахувавши
виявлені недоліки системи. Зокрема, формування рейтингу планують перенести з рівня спеціалізації на рівень вище — факультету,
адже там „є можливість скласти
справедливіший рейтинг“.
В Україні триває основна сесія
ЗНО 2017 для абітурієнтів. 23
травня відбулося перше й наймасовіше тестування (бо обов’язкове при вступі до всіх вишів) — з
української мови та літератури.
Випускники шкіл уже склали також
ЗНО з іноземних мов і математики. Завершиться основна сесія 16
червня тестуванням із хімії.
Нещодавно Львівську політехніку
атакував усесвітній вірус-здирник WannaCrypt. Завдяки оперативній реакції та втручанню
фахівців Центру мережевих технологій, Центру інформаційного
забезпечення, системних адміністраторів удалося уникнути загрози. Як поінформував керівник комісії з інформатизації Політехніки
професор Андрій Пелещишин,
жоден із базових структурних
підрозділів університету, зокрема великі навчальні та наукові
лабораторії, від WannaCrypt не постраждав. Керівництво комп’ютерних служб університету наголошує, що користувачі комп’ютерів
і системні адміністратори мусять
постійно дбати про стан програмного забезпечення.
За матеріалами інформагенцій, МОН
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із головної зали

Про перемоги, розвиток, реалізацію
m Закінчення. Початок на 3 с.

попередніх числах, про декого читайте на подальших сторінках (с. 16
у ч. 16; с. 4 та 12 у поточному числі газети). Крім цього, дипломи та
грамоти за призові місця у всеукраїнських студентських олімпіадах із
рук ректора отримали: студенти групи ХТИР-4 Владислав Бойко (диплом
за І місце; напрям „Харчові технології та інженерія“, професійне спрямування „Технології питної води
та водопідготовки харчових виробництв“ у Одеській НАХТ), Анастасія
Лисенко (грамоту за це ж змагання);
Віталій Сергійчук, МА-24 (І місце;
„Маркетинг, управління персоналом
та економіка праці“ у ХНЕУ ім. Семена Кузнеця); Марта Злотник, МЕ44 (ІІІ місце; „Менеджмент“); Василь
Гаталяк, СВЕ-31 (ІІІ місце в особистому змаганні; „Теоретичні основи
електротехніки“, НТУУ „ХПІ“), Микола Вовк, ЕТ-21 (разом із Василем
Гаталяком — третє командне місце), першокурсниця магістратури
кафедри СКІД Ірина Романовська
(ІІ місце, „Документознавство та
інформаційна діяльність“, керівник — старший викладач Нестор
Думанський), Іван Батіг, ЕТС-41
(медаль за третє місце; „Електротехнічні системи електроспоживання“
в Запорізькому НТУ), Тарас Герцик,
ЕКА-41 (ІІ місце; „Екологічна без-

пека“; ІІІ місце; напрям підготовки
„Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване природокористування“ серед технічних
вишів), Михайло Щокін, КТТ-31
(І місце, „Деталі машин та основи
конструювання“), Вікторія Бибель,
КІм-11 (особисте ІІ місце), Ірина
Клачко, Властислав Кандиба (ІІ командне місце та ІІ місце в особистому заліку; дисципліна „Технічна діагностика обчислювальних пристроїв
та систем“ в Одеській політехніці),
Станіслав Фреїшин, КІм-12 (ІІІ місце), магістрантка Іванна Ткачук,
АМВ-12 (І місце серед магістрантів;
спеціальність „Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології“), Віталій Карамишев, ТМБ-31
(грамота за оригінальність розв’язку
задач; дисципліна „Деталі машин та
основи конструювання“), Богдан Теличко, ОЛП-31, і Абумаіліх Махмуд
Марзук, ОЛП-41 (ІІІ місце; розділ
„Легка промисловість“.
Про хід виконання програми
розвитку університету до 2020 року
доповідав перший проректор Володимир Павлиш. Він продемонстрував слайди з основними завданнями
програми й позитивними результатами (а їх чимало), натомість акцентував увагу на недоліках (тобто що
ще треба зробити).
Зокрема, університет уперше потрапив до переліку 1000 найкращих

обмін досвідом

Бібліотека в центрі
„інформаційного простору“

У

Науково-технічній бібліотеці 18–19 травня 2017 р. вітали
учасників VII міжнародної конференції „Інформаційний
простір бібліотеки“. Захід відвідало понад 70 бібліотечних фахівців
(доповідачів і гостей) з усіх регіонів України. На конференції було
представлено практичний досвід бібліотек провідних навчальних
закладів Києва, Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Львова.

На всіх секціях, як очної, так і
дистанційної участі, розглянуто досвід 18 бібліотек вищих навчальних
закладів Польщі. Понад п’ятдесят
учасників конференції з Білостока,
Варшави, Вроцлава, Катовіце, Кєль-

це, Кракова, Лодзі, Любліна, Ополе,
Познані, Ряшева, Щецина поділилися з українськими колегами своїми
здобутками й дослідженнями.
Під час конференції відбулися
пленарне й чотири тематичні сек-

вишів за найпрестижнішим рейтингом газети „Таймс“: 801+ — найвище місце серед українських високих
шкіл. Традиційно добрі позиції Політехніка має в рейтингах Вебометрікс та інших.
Тривають формування банку
даних випускників, місць їхнього
працевлаштування та моніторингу
їхнього кар’єрного зростання; розроблення та впровадження паспорта
випускника університету; реорганізація структури навчальних підрозділів ННІ, спрямована на адаптування до нового переліку спеціальностей, вимог ринку праці, підвищення
ефективності магістрів та докторів
філософії; створення центру фундаментальних досліджень, наукового парку, трансферу технологій;
створення служби моніторингу,
оперативного обліку та контролю
ефективності використання матеріально-технічних ресурсів університету тощо.
Вивчивши питання створення
регіонального центру сертифікації
електронних ключів, вирішили, що
створювати такий центр не на часі
й економічно недоцільно.
Володимир Андрійович запропонував директорам інститутів розглянути питання щодо виконання програми розвитку університету до 2020
року на вчених радах.
Тетяна ПАСОВИЧ

ційні засідання: „Стратегічні напрями формування інформаційного
простору бібліотеки“, „Інформаційні ресурси і технології“, „Створення образу бібліотеки у локальному і
регіональному середовищі“, „Інформаційне забезпечення навчального
і наукового процесів“. Також було
зорганізовано круглий стіл „Шляхи
реалізації Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні
(SAIUP)“.
Ті, хто не мав змоги прибути особисто, узяли участь у дистанційній
сесії, матеріали якої розміщено в
електронному науковому архіві НТБ
Львівської політехніки.
Рената САМОТИЙ,
завідувачка науково-методичного
відділу НТБ
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наукові здобутки

У співпраці із зарубіжними колегами
озробляння ефективних методів аналізу динамічних
процесів у машинних агрегатах і конструкціях є
актуальною народногосподарською проблемою, від
розв’язання якої значною мірою залежить міцність,
надійність, довговічність машин та інженерних споруд.
Одними із тих, хто активно працює над цими проблемами,
є науковці кафедри опору матеріалів і будівельної
механіки ІБІД під орудою професора Євгена Харченка.

На кафедрі активно досліджують
динаміку, міцність машин та інженерних споруд, мають чимало розробок щодо зниження динамічних
зусиль в елементах машинних агрегатів та рівнів вібрацій технологічного обладнання і споруд, розробляють і впроваджують до інженерної
практики та навчального процесу
інформаційні технології розрахунку, проектування тощо. Їхні наукові доробки настільки результативні,
що ними зацікавилося чимало підприємств України та провідних фірм
Західної Європи.
Оскільки Україна має найбільшу
в Європі систему трубопровідного
транспорту, що час від часу виходить з ладу, потребує діагностування
процесів старіння тощо, то кафедра
продуктивно співпрацює із „Львівтрансгазом“. На їхнє замовлення
зробили діагностику наземного обладнання свердловин, підземних
резервуарів газу (таких свердловин
лише на заході України є майже півтисячі). Паралельно досліджували
трубопроводи. Цю роботу планували завершити стандартом з визначення їхнього залишкового ресурсу,
однак брак фінансів на дослідження
перешкодив цьому.
На кафедрі раді кожному державному замовленню на наукові
дослідження, але коли його нема, то
теж часу не гають: удосконалюють
методи розраховування інженерних конструкцій, особливо мостів і
трубопроводів, що мають дефекти.
Як відзначив професор Євген Харченко, в Україні нарешті розроблено
стандарт із визначення залишкової
міцності трубопроводів з дефектами (США мають його давно), а от на
проектування трубопроводів стандарт діє ще від 1985 року.
— Наукову роботу плануємо
так, щоб охопити якнайбільше
важливих для економіки країни
завдань, — каже Євген Валентино-

| Світлина Катерини Гречин

Р

вич. — Це і розроблення
імпульсно-хвильових
пристроїв для усунення
прихоплень колон свердлувальних, обсадних та
помпо-компресорних
труб; вібро- ізоляція ліфтових колон свердловин підземних резервуарів газу; дослідження залишкового ресурсу магістральних газогонів
та інше. Нам вдалося встановити
закономірності еволюції компонент напружено-деформованого
стану пружних тіл із дефектами,
що дуже важливо для оцінювання
динамічної міцності тіл, діагностики неоднорідностей, проблем
механіки гірських порід, моделювання сейсмічних явищ тощо. Нещодавно уклали безстроковий договір із ПАТ „Миколаївцемент“ на
технічне обстеження заводських
будівель і споруд. До роботи над
бюджетною тематикою залучаємо
як молодих науковців, так і студентів. Заохочувати студентів до наукової роботи добре допомагає подарунок однієї з голландських фірм,
яка передала кафедрі у безстрокове
користування сучасне програмне
забезпечення для розраховування
інженерних конструкцій і виготовила кілька стендів. Спочатку це
програмне забезпечення було лише
на 20 робочих місць, тепер — на 50
місць. Ми скористалися подарунком
і створили Центр автоматизованого
розраховування інженерних конструкцій імені Максиміліана-Титуса Губерта, відомого науковця,
який працював на кафедрі понад
100 років тому. Курс упровадили до
навчального процесу, тож студенти
третіх–четвертих курсів і магістри
із задоволенням навчаються працювати із сучасними програмами. На
мою думку, розпочинати вивчання
цих програм студенти могли б уже
на другому курсі, адже саме тоді
починають цікавитися науковою

роботою. Зазвичай до закінчення
університету найкращі з них уже
мають по дві–три добрі публікації й
захищають кандидатські дисертації
ще до завершення навчання в аспірантурі. На жаль, трапляються випадки, коли молоді науковці їдуть із
країни в пошуках кращої долі, тож
готуємо їх, виявляється, для когось.
Науковці кафедри не лише самотужки провадять різні дослідження,
а й співпрацюють із українськими
й закордонними партнерами (зокрема, із фірмою „Сіменс“), навчальними та науковими закладами (Інститутом проблем міцності
ім. Г. С. Писаренка НАН України,
ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України,
Івано-Франківським національним
технічним університетом нафти і
газу, Вармінсько-Мазурським університетом в Ольштині та іншими),
спільно досліджують загальні та
прикладні проблеми механіки матеріалознавства. У галузі інженерної
механіки найтісніше контактують із
Західно-Саксонською вищою школою. Тематика досліджень обширна.
Торік кафедра підписала угоду з
польською фірмою „Гідромет“, яка
планує збудувати в себе підприємство, що виготовлятиме спеціальні машини, вантажністю 100 тонн,
для ремонту свердловин. Ескізний
проект цієї інноваційної машини
політехніки вже передали замовникам. А ще — прагнуть активніше
брати участь у міжнародних грантах, тому працюють над своїми доробками, друкують публікації як в
українських наукових виданнях, так
і за кордоном.
Катерина ГРЕЧИН
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освіта для життя

Священик у мантії випускника
Політехніки

Ч

и ви часто зустрічаєте священиків, які продовжують навчання
де-інде, а не лише на богословських студіях? Особисто я
таких досі не знала. Хоча мій співрозмовник запевняє, що тепер
багато його колег вчаться. Нещодавно парох із відпустового місця
Страдч, що на Яворівщині, отець Іван Колтун отримав у Львівській
політехніці диплом магістра з практичної психології.

Отець Іван — випускник
Львівської духовної семінарії
і водночас філософсько-богословського факультету ЛБА (тепер
УКУ). 14 років служить у церкві
с. Страдч.
— Чому я вирішив вчитися на психології? Для
мене як для священика відпустового місця викликом
стало те, що зустрічаю багатьох вірян, які приходять із
різними проблемами — не
лише духовними, а й психологічними. А ми не завжди
вміємо їх розпізнати.
— Як це відбувається?
— Маючи психологічні проблеми,
людина впевнена, що її опанував злий
дух, шукає священика, який читає
молитви екзорцизму (спеціальні молитви на вигнання злого духа — ред.).
Тим часом проблема поглиблюється.
Екзорцист вимучується, не знаходячи
ніякого опануванням нечистим, а людина не може знайти відповіді.
— Де шукати ту відповідь?
— Насправді відповідь проста:
дуже часто з дитинства у нас закладено певні психологічні травми, які
викривлюють наше життя. І тоді виникають проблеми. Це можуть бути
різні травми — алкоголізм батьків
чи їхнє невдале подружнє життя, недовірливі стосунки з батьками, конфлікти тощо… Насправді травм багато. І коли така людина приходить
до священика, він мав би розпізнати
її потребу і скерувати до фахівця —
найчастіше до психолога чи медика.
— Які проблеми видно найбільше?
— Узалежнення алкоголем. Тут
важливий духовний супровід, але
також потрібна допомога медика і
психолога. Є багато жінок із постабортивними синдромами (а це дуже

сильна травма), людей із
фізичними вадами, які
не можуть переступити певний бар’єр своєї
інакшості. І не завжди
священик допоможе це
вирішити. Попри те,
що молитва має велику силу, часто людина
потребує не лише її.
— Це зазвичай виявляєте на сповіді?
— Так, тому
що люди не навчені розрізняти
розмову і сповідь. Сповідь має певні
установчі підходи — іспит сумління,
жаль за гріхи, сама сповідь, постанова поправитися, покута… У сповіді
ми даємо духовну пораду, скеровуємо людину, щоб вона побачила гріх і
примирилася з Богом. А коли є інша
проблема, то дуже часто сповідь перетворюється на психологічну розмову.
За браком часу та іншими канонами
ми не можемо дозволити собі таке на
сповіді. А люди не навчені просто так
приходити до священика на розмову
або не мають на це часу, або бояться.
Тому якщо я бачу в когось проблему
психологічну, то прошу його підійти на розмову в окремий час. Деколи
треба, щоб подружжя прийшло вдвох.
— Як люди це сприймають?
— Дуже радо. Бо на сьогодні є
більша довіра до священиків, ніж до
лікарів чи психологів. А ми, священики, повинні давати людям розуміти,
що зустрічі з психологом — це нормально!
— Отож, Ви, священик, поза сповіддю стаєте психологом.
— Доводиться. До того ж, тепер
ми будуємо у Страдчі відпустовий
центр і плануємо відкрити там кабінет психологічної допомоги, де мож-

на буде отримати консультацію психолога, можливо, того ж священика,
який розуміє багато речей і тонкощів
людської травми.
— Чому Ви обрали для навчання саме
Львівську політехніку?
— Тоді, коли я вирішив вступати, у
Політехніці відкрили практичну психологію, а це саме те, що мені треба.
Однозначно, що вчитися треба ціле
життя, але мусиш знати певні ази.
Мені було цікаво зрозуміти, де є грань
психологічної проблеми і духовних
потреб. Хоча все насправді тісно поєднане.
— Як Вам було вчитися?
— Дуже цікаво! Особливо захоплювали практичні заняття, коли ми
розігрували сцени, мали різні ролі
(наприклад, потерпілого і того, хто
проводить терапію). Я міг поділитися і своїм досвідом. Досі звик давати
поради людям, які близькі до церкви,
до Бога, а тут дізнався, як говорити з
тими, хто від таких питань далекий.
Також по-іншому побачив студентське життя, адже навчання в семінарії зовсім інше, ніж у світському виші.
Там студенти перебувають закрито,
можуть вільно виходити за територію
лише у визначений час, викладачі до
них приходять. А тут студенти ходять
по аудиторіях, спілкуються, можуть
разом піти на каву й часто мають підробітки.
— А як викладачі й одногрупники
сприймали, що в них є студент-священик?
— По-різному. Спершу ніхто
цього не знав. Уже виявлялося тоді,
коли ми на парах розповідали про
свій досвід, переживання в певній
тематиці. Чи коли на практичному
занятті треба було змоделювати ситуацію й обрати собі певну ділянку
роботи. Звісно, мені не випадало
обирати щось віддалене, наприклад,
кондитерську фірму.
Деякі викладачі, які їздять до
Страдча, мене впізнавали. Приємно
було, що вони навіть цитують мої
проповіді у своїх працях.
Розмовляла
Ірина МАРТИН
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духовні пам’ятки

Об’єднатися заради спільної мети

Н

а схилах гір Вороняків розташоване село
Підгірці, відоме давньоруським поселенням
стародавнього Пліснеська, Підгорецьким замком,
монастирем василіян, чудотворним джерелом та
Підгорецькою іконою Божої Матері. Науковці,
громадські організації та мешканці села,
поєднавши науку й енергію активістів, планують
розширити для відвідувачів список живописних
місць та історичних пам’яток.

Наукове хобі
Доцент кафедри дизайну та основ
архітектури ІАРХ Ореста Ремешило-Рибчинська, пишучи свою дипломну працю про Підгорецький замок,
ще не знала, що село міцно візьме її
в свої обійми і буде науковим хобі. Її
задум — інвентаризувати архітектурно-просторовий вимір підгорецької
спадщини — підтримали директор
ІАРХ професор Богдан Черкес, пізніше з фінансуванням експедицій допомогли австрійські друзі-науковці.
— Свого часу працівники Інституту „Укрзахідпроектреставрація“
розробляли проект реставрації Підгорецького замку, скориставшись польськими обмірами початку XX століття, — говорить Ореста Ігорівна. — На
жаль, вони вже тоді не відповідали
дійсності. Ми ж спільно зі студентами зробили якнайточніший обмір
сучасного замку, який наші партнери
з Австрії перенесли у цифрову форму. Його безоплатно передали світлої пам’яті Борисові Возницькому.
Деякі роботи за нашими обмірами
працівники Інституту „Укрзахідпроектреставрація“ фрагментарно виконали, хоча, на мою думку, незначні кошти, що отримали наприкінці
року й витратили на дрібні роботи,
не розв’язували основних системних проблем. Ми обміряли костел,
дерев’яну церкву (на щастя, встигли
ще до підпалу), три викопи з паркової археології. Спільно з польськими
колегами створили план дендрології.
Нині ніхто не знає справжнього планування парку, тому тут теж виникають дискусії. Поміж тим, обміряли й
старі цвинтарі: поблизу дерев’яної
церкви, український і польський. А
ще здійснили культурологічну експедицію „Ластівка“, тобто проклали
умовні туристичні маршрути. Цікаво,
що про цю нашу експедицію пам’я-

тають австрійці. На їхню думку, ми
маємо зберегти гірські ландшафти із
сільським краєвидом, де переважають
індивідуальні поля, адже цього в Європі вже не знайдеш. Зрештою, і ми, і
наші австрійські колеги хотіли б (і це
записали в резолюції останньої міжнародної конференції, присвяченій
збереженню підгорецьких пам’яток),
щоб у Підгірцях постав природний
національний парк, який поєднав би
не лише всі архітектурні пам’ятки,
а й навколишні ландшафти. Щодо
відновлення старовинної церкви, то
ми готові долучитися до цієї доброї
справи, була б лише на це добра воля
держави.

За покликом серця
Отож справа з відновлення спаленої церкви набирає конкретних обрисів, бо є зацікавлені в цьому. Крім
Орести Ремешило-Рибчинської, це й
мешканці села, голова сільської ради
Надія Михайлишин, голова громадської організації „Підгірці-Шолом“
Ігор Кавич та багато інших. Міжнародні експерти теж дали на це згоду.
— Найперше завдання нашої організації — відновити церкву Святого Михайла, яка стояла в селі понад
250 років — від середини XVIII ст.,
— каже Ігор Кавич. — Довкола цієї
споруди концентрувалося все громадське, духовне, культурне життя
місцевого українського населення.
У ній відправляв священик Василь
Пришляк, зрепресований радянською владою (маємо про нього чимало матеріалів). Без цієї духовної
пам’ятки втрачається історичний
ландшафт, сформований у середині
XVIII ст. До речі, з цих пагорбів видно с. Висоцьке, де донині збереглася
висоцька культура ще за тисячоліття до нашої ери. Крім цього, ставимо собі за мету дослідити монастир

василіян на території давнього Пліснеська, муровану церкву 30-х років
XIX ст., деякі пам’ятки цивільного
призначення, зокрема школу і плебанію, збудовані ще за австрійських
часів у нижній частині Підгорець,
сільські будинки 20–30 років. Нам
непросто, бо нема домінанти, яка
об’єднувала б ці пам’ятки в одне ціле.
Є тільки фундамент у формі хреста,
про що йдеться у відеоролику „Церква на іконі“, який ми самі створили
(його можна переглянути в Ютубі).
Також збираємо архівні матеріали,
спогади, світлини з історії села останніх півтора століть, які можна
було б демонструвати у відновленій
церкві-музеї, про дивізійників (мій
батько був ветераном дивізії „Галичина“). Не оминемо у своїх дослідженнях переселенців із нинішньої
Польщі, які масово поселилися у
верхніх Підгірцях. Дехто з них воював за Україну, кілька родин було
репресовано.
Щоб задумане стало дійсністю
(через брак коштів і бюрократію чиновників усе рухається вкрай повільно), потрібна координація дій. ГО
„Підгірці-Шолом“ має намір стати
тим стрижнем, який об’єднає заради
спільної мети Інститут архітектури Львівської політехніки, зокрема Оресту Ремешило-Рибчинську,
департамент охорони культурної
спадщини ЛОДА, сільську раду і громаду Підгорець, релігійні конфесії,
УКУ, Інститут народознавства НАН
України, заступника директора з наукової роботи Історико-культурного
заповідника „Давній Пліснеськ“ Андрія Филипчука. Це, на думку Ігоря
Кавича, наразі ще початкова координація, але вона допоможе вийти на
реальний проект відбудови церкви та
збереження інших сільських пам’яток
історії.
Катерина ГРЕЧИН
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зрепресована наука

А хтось каже, що мова не має значини

У

попередньому числі тижневика науковий співробітник
технічного комітету стандартизації науково-технічної
термінології Микола Зубков розповів „Аудиторії“ про долю
української мови та її норм, про те, чи потрібно нам повертатися
до так званого „харківського“ правопису, про те, чи на часі тепер
мовні питання. Сьогодні продовжуємо тему зрепресованої
української науки.

Ще 1930 року радянська влада
зліквідувала Інститут української
наукової мови, українські підручники перекладали з російської, а
словники знищили, унаслідок чого
зникла українська науково-технічна термінологія. Щоб ти, читачу,
уявив обшир погрому наших наукових праць, подаю далеко не повний
перелік українських науково-термінологічних словників, що їх знищили московини 1933 року.
Бабій А. Кондра О. й ин. Словник музичної термінології.— Харків–К., 1930.
Білик Я. Політичний словник.—
Харків, 1925.
Булда С. Словник будівельної
термінології.— Харків, 1930.
Василенко П., Шелудько І. Словник гірничої термінології.— Харків, 1931.
Веретка С. Практичний рос.-укр.
правничий словник.— Харків, 1926.
Вовчанецький В. Словник ботанічної термінології.— Харків,
1932.
Галин М. Рос.-укр. медичний
словник.— К., 1928.
Горецький П. Словник термінів
педагогіки, психології.— К., 1928.
Дарморос М., Дарморос Л. Словник технічної термінології.— К.,
1926.
Діденко О. Рос.-укр. словник
математичної термінології.— Запоріжжя, 1926.
Дорошенко М. й ин. Словник ділової мови.— Харків, 1930.
Дубровський В. Московськоукраїнський словник.— К., 1918.
Дубровський В. Рос.-укр. технічний словник.— К., 1926.
Жигадло М. Рос.-укр. словник
ремесел, професій, підприємств.—
Харків, 1929.
Журківський В. Рос.-укр. транспортовий словник.— Харків, 1926.
Зенкевич С. Словник хемічної
номенклятури (неорганічна хемія).— К., 1928.

Калинович Ф. Астрономічна
термінологія і номенклатура.— К.,
1930.
Калинович Ф. Словник математичної термінології.— К., 1926.
Калинович Ф. Термінологія теоретичної механіки.— К., 1926.
Кисільов В. Медичний рос.-укр.
словник.— Одеса, 1928.
Корчак-Чепурківський О. Номенклятура хвороб.— К., 1927.
Крамаревський В. та ин. Словник
медичної термінології.— Харків,
1931.
Кривченко Г. Словник економічної термінології.— К., 1930.
Кримський А. Рос.-укр. словник
правничої мови.— К., 1926.
Курило О. Словник хемічної термінології.— К., 1923.
Лінкевич Є. та ин. Рос.-укр. словник ділової мови.— Харків, 1926.
Лоханько Ф. Словник технічної
номенклятури (мануфактурний).—
К., 1928.
Млодзинський Г. Практичний
рос.-укр. словник приказок.— К.,
1929.
Носов А. Словник термінів антропогеографії.— К., 1931.
Орловський В. Рос.-укр. словник
банкового діловодства.— Харків,
1925.
Осипів М. Рос.-укр. словник потрібних в діловодстві слів.— Харків,
1926.
Паночіні С. Словник біологічної
термінології.— Харків, 1931.
Підмогильний В. Фразеологія ділової мови.— К., 1927.
Полонський Х. Словник природничої термінології.— К., 1928.
Сабалдир П. Словник сільсько-господарської термінології.—
Харків, 1931.
Свободин М. Правничий словник.— К., 1924.
Секунда Т. Українська технічна
термінологія.— К., 1919.
Тимченко Є. Історичний словник
української мови.— Харків, 1932.

Трихвилів Ю. Зубков І. Словник
технічної термінології (мірництво).— К., 1930.
Туркало К. Словник техн. термінології (комунальне господ.).— К.,
1928.
Тутковський П. Словник геологічної термінології.— К., 1923.
Фаворський В. Словник механічної термінології (силові).— К., 1929.
Фаворський В. Словник транспортової термінології.— К., 1932.
Фаворський В. Словник фізичної
термінології.— К., 1932.
Цешківський Ф., Черняхівський
О. Анатомічні назви.— К., 1925.
Шарлемань М. Словник зоологічної номенклатури (птахи).— К.,
1927.
Шарлемань М., Татарко К. Словник зоологічної номенклатури (хребетні тварини).— К., 1927.
Шелудько І. Радіословник.— К.,
1929.
Шелудько І. Словник виробничої
термінології.— Харків, 1931.
Шелудько І. Словник хемічної
термінології (електротехнічний).—
К., 1928.
Шелудько І., Садовський Т. Словник технічної термінології.— К.,
1928.
Щеголів І. Словник ентомологічної номенклатури.— К., 1918.
Щеголів І. Словник зоологічної
номенклатури (безхребетні тварини).— К., 1928.
Якубський С., Якубський О. Рос.укр. словник військової термінології.— Харків, 1928.
Якубський С. Якубський О. Рос.укр. словник для військових.— Харків, 1924.
Яната О., Осадча Н. Словник ботанічної номенклатури.— К., 1928.
Також знищили вже видрукувані
перші три томи багатомовних словників:
Кримський А., Єфремов С. Російсько-український словник.— К.,
1928;
Єфремов С., Ніковський А. Словник української мови.— К., 1928.
Готові до друку рукописи четвертого й дальших томів владці сконфіскували та вивезли до Московщини.
Микола ЗУБКОВ
(Далі буде)

ч. 17 [2977]
1 — 7 червня 2017
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цікавий студент

Фізика, математика й акторство.
А чому б ні?
Ч
етвертокурсницю Інституту геодезії Львівської політехніки
Наталю Антохів легко не помітити серед натовпу — тендітна
скромна дівчина. Та… як тільки вона опиняється на сцені — світ
крутиться лише довкола неї. Наталка надзвичайно харизматична,
талановита — співає, танцює, пише сценарії, чудова акторка, яка
обожнює математику, фізику, історію і мандри.

— Акторство мене захоплює дуже
давно. Я навіть мала мрію вступити
на цю спеціальність, та коли побачила, який величезний конкурс і
мала кількість державних місць, то
не наважилася. Хоча не шкодую, що
навчаюся на геодезії, бо це досить
цікава спеціальність, тим більше,
що мені подобається і математика, і
фізика. Тож маю можливість реалізовувати ще й ці свої вміння, — розпочала розмову Наталя Антохів.
Про те, що в Політехніці зможе
зреалізувати свої творчі здібності,
дівчина зрозуміла на другому курсі,
коли готувалися до участі у фестивалі „Весна Політехніки“. Коли ставили першу свою виставу, формували
нову команду, Наталя писала сценарій, бо не було кому цього робити, як, зрештою, і грати на сцені.
Тож мусила бути і сценаристкою, й
акторкою, і режисеркою. Хоча для
дівчини це не стало чимось новим,
бо вже тринадцять років співає в
ансамблі, не раз виступала в різних
амплуа, їздила разом із гуртом закордон.
— Я люблю сцену, це моя зона
комфорту. У мене не буває страху,
я виходжу на сцену й починаю там
жити. Мені більше подобаються
комічні ролі, хоча вони складніші,
бо якісний і грамотний гумор — це
справжнє мистецтво. А драматургія
— це завжди почуття, співчуття —
глядачеві таке подобається і на цьому досить легко зіграти. Тому так
багато є якісних драм і мало добрих
комедій. Я люблю класичний театр,
як Театр ім. Марії Заньковецької, а
мій улюблений актор — із Театру
ім. Леся Курбаса Олег Цьона, — розповіла дещо про свої захоплення дівчина.
Свій перший виступ „Чойс“ (за
новелою О.Генрі „Фараон і хорал“)
на університетській сцені команда,
у якій грала Наталя Антохів, побу-

дувала на глибокій філософії. Та за
реакцією глядачів розуміли, що все
ж таки для студентських фестивалів
найкраще готувати комедії чи мюзикли. Цьогорічний виступ був найскладніший щодо постановки, бо
виступали з величезною масовкою,
у якій кожен актор мав свою роль. І
навіть ті, хто були на задньому плані, мусили грати не менш майстерно, ніж головні герої.
Каже, що для успіху виступів,
зрештою, як і будь-яких справ, важливо мати поруч надійних партнерів. Переконана, що саме завдяки
підтримці друзів може досягати добрих результатів й особливо вдячна
їм за те, що знають як і вміють розрадити.
— Моя найбільша проблема: не
люблю, коли відхиляються від сценарію. Бо стараєшся, пишеш фрази,
які були б доцільні в певний момент,
а потім раптом хтось говорить щось
зовсім інше й ще зазвичай переходить на суржик. Уважаю, що це взагалі проблема „Весни Політехніки“.
Треба вчитися говорити грамотно,
бо часто суржик псує враження, —
додала моя співрозмовниця.
Наталка багато читає, часто саме
враження від того чи іншого твору
стають основою в сценарії, спонукою для мандрівки чи поштовхом до
глибшого вивчення якоїсь теми.
— Я — людина настрою. У мене
будь-якого моменту може виникнути бажання порозв’язувати якісь логічні завдання чи просто погуляти
містом і знайти щось цікаве, чого не
знаю, а потім ретельно шукати інформацію про це. Тепер читаю Айн
Ренд „Атлант розправив плечі“, перед тим Дена Брауна „Код да Вінчі“.
Єдине, що не дуже люблю — фантастику. Час від часу пишу вірші, та
не так багато часу цьому приділяю.
Читаю блоги мандрівників. Особливо захоплююся тими, хто мандрує

з дітьми. Люблю історію, завжди
намагаюся вивчати події з різних
джерел і різних авторів. Для мене
важливі факти.
Та найбільше з усього Наталя
любить мандрувати. Каже, що живе
від подорожі до подорожі. Як тільки отримує стипендію, обов’язково
кудись їде. Із друзями багато подорожує Україною, Європою.
— Я об’їздила всі європейські
країни, крім Іспанії та Португалії.
Звикла до життя в дорозі, люблю
сам процес руху. Мені вистачає
півгодини, щоб зібратися і їхати. Є
місця, куди подобається повертатися. Дуже хочу пожити в Ісландії. Колись переглядала документальний
фільм про цю країну, дещо читала.
Для мене вона асоціюється з тишею,
спокоєм і цікава тим, що можна побути далеко від усіх. Узагалі хотіла б
мати можливість подорожувати так,
щоб якийсь час перебувати в тій чи
іншій країні, щоб пізнати її культуру, людей, відчувати атмосферу.
Подобається їздити не туристичними маршрутами, а самостійно,
бо так значно цікавіше відкривати
для себе міста — вони всі різні та з
власним шармом, — завершила розмову дівчина.
Наталія ПАВЛИШИН
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почесна нагорода

Проект студентів СКІД серед переможців
всеукраїнського конкурсу

„В

ійна стосується кожного“ — проект студентів і викладачів
кафедри соціальних комунікацій та інформаційної
діяльності ІГСН Львівської політехніки — здобув почесне третє
місце на VІІ Всеукраїнському конкурсі „Моральний вчинок“.

На конкурс надійшло 529 робіт із
майже всіх областей України, а загальна кількість учасників, які взяли
участь у втіленні проектів, сягнула
майже мільйона осіб. Його мета —
популяризація духовних і моральних надбань, сприяння формуванню
громадянської позиції, високих моральних цінностей, почуття любові
до України.
Керівники проекту „Війна стосується кожного“ — доцент кафедри
СКІД Жанна Мина та асистент Тетяна Білущак.
— Ми поєднували волонтерську
діяльність, творчість і навчання,
щоб і студентам, і нам було цікаво.
Ми провели чимало заходів, щоб
привернути увагу суспільства, зо-

крема й студентської молоді, до волонтерства та потреби підтримувати наших воїнів. Тож мали чимало
цікавого матеріалу, який використали у своїй конкурсній відеороботі,
— розповіла Тетяна Білущак.
Як зазначили студенти СКІД, які
зацікавилися ініціативою викладачів і долучилися до проекту — третьокурсник Михайло Мартин, першокурсники Костянтин Кусонський
і Тамара Малашинська, третьокурсниця Анастасія Васько, другокурсник Владислав Гафинов, для них
важливо було розповісти більшому
колу людей про потрібність і важливість волонтерства. Крім цього,
спеціально для журналіста французького радіо Франції Себастьяна

Гоберта, який зацікавився мистецькими роботами українського воїна,
розробили англійськомовний варіант проекту. У такий спосіб прагнули розповісти європейцям про те, як
у нас формують моральні цінності.
Наголосили й на тому, що завдяки
участі у проекті по-іншому почали
сприймати ситуацію на сході країни.
— Кафедра старається підтримувати різноманітні ініціативи
студентів і викладачів. Адже зараз
потрібна багатогранність, цінується
універсалізм та динамізм у саморозвитку. Ми зацікавлені, щоб студенти розкривалися якомога ширше і в
навчанні, і в позанавчальному процесі. Дуже тішить, що викладачі готові затрачати час і енергію для цієї
діяльності, — зауважив завідувач
кафедри СКІД Андрій Пелещишин.
Наталія ПАВЛИШИН

міжнародна співпраця

Молодь — стратегічний ресурс
розвитку демократичної України

П

отужний Німецько-польсько-український молодіжний форум
відбувся 19 травня в Червоній ратуші Берліна, за підтримки
Міністерства закордонних справ Німеччини в рамках програми
польсько-німецько-української співпраці молоді. До роботи
Форуму долучилося півтори сотні представників трьох країн.
Важливим аспектом було налагодження тристороннього діалогу,
пошук інструментарію розвитку міжнародної співпраці молоді.

Молодіжні обміни зміцнили післявоєнну Європу і створили майбутнє для її об’єднання. Поліна Вербицька, завідувачка кафедри історії
України та етнокомунікації Львівської політехніки, котра виступала
на форумі, поділилася з нами інформацією про цей захід:
— Одним із ключових питань
форуму було питання забезпечення
сталості демократичних перетворень в Україні, а також вплив сучасної політичної ситуації в Україні,

Німеччині та Польщі на освіту та виховання молоді як важливого ресурсу розвитку та стабільності Європи.
Стратегію співпраці щодо питань
Молоді ЄС у 2010–2018 здійснюють
у чотирьох галузях: зайнятість та
підприємливість; освіта й навчання;
суспільна активність; участь молоді
у формуванні молодіжної політики.
Уважаю, головне, що ми донесли
нашим сусідам: молодь — стратегічний ресурс розвитку демократичної
України. Відтак у країні відбувають-

ся активні пошуки нових стратегій
соціальної поведінки та соціальної
комунікації, вироблення специфічного контексту та інструментарію,
в основі якого — спільне розуміння
загальнолюдських цінностей, поваги культурної різноманітності.
Наголошувала на важливості
громадянської освіти, патріотичного виховання молоді в контексті
міжрегіональної інтеграції суспільства, формування соціальної та громадянської компетентності, активної участі молоді в демократичних
процесах передусім на рівні місцевої
громади. Цей форум важливий передовсім тим, що націлений на стратегічне партнерство та напрацювання
спільних міжнародних програм задля співпраці.
Наталія ПАВЛИШИН
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рада інформує

коротко

Просвітяни закликали
підтримати „Дзвін“

Національний банк України
25 травня випустив пам’ятну медаль Національний
університет „Львівська
політехніка“. Медаль виготовлено з нейзильберу, якість
карбування — „спеціальний
анциркулейтед“, маса — 16,5 г,
діаметр — 35,0 мм, наклад —
20 000 штук. Над створенням
медалі працював художник
і скульптор Анатолій Дем’яненко. Коштує ця пам’ятна
медаль 26 гривень. Придбати її
можна у відділах (управлінні)
грошового обігу в регіонах
Департаменту грошового обігу
Національного банку України.

М

айже літнє та досить продуктивне засідання Товариства „Просвіта“
Львівської політехніки відбулося 25травня.

Просвітяни обговорили декілька тем, серед яких підготування до
святкування 150-річчя Товариства
„Просвіта“. Зокрема запропонували
всім, хто мав чи має стосунок до Товариства, знайти світлини, спогади,
відеоматеріали про становлення та
розвиток „Просвіти“.
Просвітяни також узяли участь
у вечорі пам’яті легендарного письменника і громадського діяча Романа

Іваничука, який відбувся 28 травня у
Львівській філармонії.
Окремо на засіданні обговорили потребу підтримати відомий львівський літературно-мистецький часопис „Дзвін“.
Просвітяни запропонували, щоб осередки Товариства передплатили по одному
чи кілька примірників для сільських бібліотек, шкіл, зокрема й для сіл і містечок деокупованих українських земель.
Н. П.

самоврядування

Студентство обрало своїх
лідерів

С

туденти Львівської політехніки 25 травня таємним
голосуванням, із дотриманням усіх правил виборів —
виборчими комісіями, бюлетенями та кандидатами, які мали
власні виборчі програми, обрали своїх лідерів — очільників
студентських профбюро інститутів і голову Колегії студентів та
аспірантів.

Результати голосування на виборах голови Колегії університету:
1. Анастасія Вакарчук ЕСМ-41 — 62,4%
2. Роман Цудний КН-390 — 30,1%
Переможці голосування на виборах
голів колегій ННІ:
ІАРХ: Наталія Волошко АР-29 — 90,5%
ІБІД: Максим Малик БД-15 — 97,1%

ІГДГ: Олександр Пашковенко ГД-34 — 97,1%
ІГСН: Олексій Янін
МВ-23 — 73,3%
ІЕПТ: Лілія Онишкевич ЕО-21— 99%
ІНЕМ: Дмитро Хахилєв МК-22 — 56%
ІЕСК: Юрій Бойко
ЕСТ-41 — 98,2%
ІІМТ: Богдан Липа
ТТ-12 — 96,2%
ІКНІ: Ірина Старик
ФЛ-35 — 97,5%
ІКТА: Яна Дзьоба
КІ-45 — 98,8%
ІНПП: Вікторія Павлишин ПВ-32 — 70,3%
ІМФН: Дмитро Дегерменджі МВ-16 —
56,8%
ІППТ: Роман Цудний КН-390 — 99,2%
ІТРЕ: Тарас Смачило ТРм-12 — 97,5%
ІХХТ: Оксана Власюк ХТ-11 — 68,8%.
Наталія ПАВЛИШИН

Сенат штату Вашингтон (США)
ухвалив резолюцію, що
визнає Голодомор в Україні
1932–1933 років геноцидом.
Сенат штату Вашингтон ухвалив резолюцію про вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932–1933 років.
„Голодомор був геноцидом,
який влаштував Йосип Сталін
і радянський режим проти
народу України“, ідеться в
резолюції. Автором резолюції
є сенатор штату Вашингтон
від Республіканської партії
Марк Мілощіа. Участь у слуханнях узяв Почесний консул
України в Сіетлі Валерій
Голобородько, який передав
лист-подяку Посла України
у США Валерія Чалого Лейтенант-губернаторові штату
Вашингтон, Президентові
Сенату Сайрусу Хабібу.
Біля пам’ятного знака,
присвяченого пам’яті
померлих від епідемії ВІЛ/
СНІДу (у сквері на перетині
вул. Японської та Єфремова), у Львові 23 травня,
відбулась акція „Незабуті“,
присвячена Всесвітньому
дню пам’яті померлих від
епідемії ВІЛ/СНІДу. Представники БО „Благодійне
товариство „Всеукраїнська
мережа людей, які живуть з
ВІЛ/СНІД“ м. Львів“ спільно
із представниками місцевої
влади та всіма небайдужими
вшанували пам’ять померлих
від епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні та у Львівській області.
За матеріалами інформагенцій
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Міс Політехніки-2017

Краса врятує світ
23

травня на політехніків чекав вечір, сповнений
краси, жіночності й феєрії — університет обирав Міс
Політехніки-2017. Щасливою переможницею стала конкурсантка
№ 4 — Єлизавета Наріжна, студентка ІНЕМ.

| Світлина Анастасії Мозгової

— Я відчуваю ейфорію, величезну радість, тому що дуже багато
праці покладено недаремно. Перемога була абсолютно неочікуваною.
Суперницею вважала кожну учасницю, але перш за все — саму себе, —
розповідає щойно нагороджена Міс
Політехніки-2017.
Підтримати Єлизавету прийшли
одногрупники, друзі та батьки.
— Усе, чого досягає, вона робить
із любов’ю — з моєю і з батьковою,
бо нічого більшого в житті не може
бути. Ми любимо її, вона любить
нас, вона в нас найкраща, найкрасивіша, і це щира правда. Перемога
була неочікуваною. Зараз я відчуваю
максимальне задоволення від життя,
— ділиться мама Лізи, пані Світлана.
Про те, якою Міс Політехніки-2017 є в буденному житті, ми
розпитали подругу Олену Дерягу
(ІНЕМ), сусідку по кімнаті в гуртожитку:
— Ми познайомилися два роки
тому. Ліза дуже весела, позитивна,
уміє гарно жартувати, завжди підтримує, ніколи не сумує, постійно
вірить у себе. Вона так переживала
через цей конкурс, усі друзі вболівали за неї, допомагали готуватися.
Ми дуже раді, що Ліза перемогла, ми

знали, що вона зможе, бо ставить перед собою мету й завжди досягає її.
Окрім Міс Політехніки, судді обрали ще Міс глядацьких симпатій —
Анастасію Ляхович (ІЕПТ), № 6, Міс
фотогенічність — Поліну Красюк
(ІМФН), № 1 і Першу віце-міс —
Анастасію Філатову(ІНПП), № 2.
Конкурсанток було вісім, до
шоу дівчата готувалися два місці.
Підсумки підбивали за результатами відеопрезентацій кожної учасниці, у яких вони розповідали про
себе, про те, чому саме вони мали
перемогти, і трьох дефіле. Перший образ, незнайомки, був сповнений таємничості: конкурсантки
виходили в чорних сукнях і чорних
мереживних масках, у яких їх було
важко впізнати. Під час показу кожна знімала аксесуар і з незнайомки
перетворювалася на учасницю. На
другий етап чоловіча частина публіки чекала із нетерпінням ще до початку конкурсу, адже це було дефіле
в купальниках. Третім, завершальним, був вихід у вишиваних сукнях.
Супроводжувала номер Христина
Дутчак, дворазова учасниця проекту „Голос країни“ із піснею „В
чистім полі“, саме це додало дефіле
особливої краси та щемності.

У складі журі були: Анастасія Белена — фотомодель, яку можна часто побачити на бігбордах Львова,
Наталія Гожельник — фотограф, яка
стверджує, що точно знається на красі, Оксана Бешлей — дизайнер — саме
в її сукнях були конкурсантки у фіналі. Охороняв це тріо красунь Назар
Бійчук — діджей радіо „Люкс-FM“.
— Якщо порівнювати з минулим
роком, то є очевидний ріст щодо організування конкурсу і підбору конкурсанток. Особисто мене найбільше
вразив вихід в українських строях,
те, як дівчата перевтілилися в образ.
У мене були свої фаворити. Відверто
скажу, мою думку не поділяли інші
члени журі, — коментує Назар.
Доки журі обирало переможницю,
для гостей свята співала Міла Моравська — за словами ведучого, найкращий голос західної України.
Відбувався захід у „Малевич: night
club & concert arena“, саме конкурс
„Міс Політехніки-2017“ був першим
офіційним заходом цього закладу.
Незважаючи на поразку, дівчата
не розчаровуються:
— Я задоволена, що взяла участь
у конкурсі. Політехніка вперше влаштувала таке грандіозне шоу, організація дуже професійна. Усі дні, проведені з цим колективом, є незабутніми
й корисними, — каже Яна Мацевич
(ІНПП), учасниця № 7.
Анастасія МОЗГОВА
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чари мельпомени

книги, музика, кіно

„Ми не гірші ні вокально,
ні музично“
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–20 травня в Києві в межах культурно-мистецького
проекту „Мистецтво, що об’єднує“ відбулася Міжнародна
театральна конференція „Опера Європи — 2017“. Такий захід
Україна за час існування музичного об’єднання — асоціації
Opera Europa — приймала вперше. Львів’яни мали за честь
побувати на ньому й поділитися враженнями.

Заради справедливості треба
зазначити, що місцем проведення
конференції мав стати Львів. Річ у
тім, що Львівський національний
академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької першим
із українських музичних театрів
долучився до цієї престижної асоціації — ще 2008 року. Але коли на
початку цього року до неї ввійшли
Національний академічний театр
опери та балету України імені Тараса Шевченка й Київський національний театр оперети, цей
масштабний захід було вирішено
провести у столиці.
На конференції були панельні
дискусії, обговорення, презентації. Театральні менеджери, художні керівники театрів, продюсери
розглянули питання проблематики, пов’язаної з театром. Серед обговорюваних тем були культурна
політика, авторські права, онлайн
засоби промоції театру тощо.
— Ми слухали доповіді відомих менеджерів, диригентів, режисерів, їхній погляд на сучасну
оперу, — розповідає літературний
редактор Львівської опери Надія
Труш. — Кияни представили три
постановки — Bravo, l’Оperette,
„Графиня Маріца“ і „Набукко“.
Уважаю, що наші декорації й костюми кращі. Буваємо й за кордоном, переглядаємо там вистави й
бачимо, що ми не гірші ні вокально, ні музично. Але завжди важливий обмін досвідом. Ми зауважили
багато такого, чого й у них нема,
але чого й нам бракує, скажімо, у
рекламі. Добре те, що ми познайомилися з режисерами, директорами, менеджерами театрів з
Польщі, Франції, Фінляндії, Словаччини й говорили про можливу
співпрацю — копродукцію, поїздки наших солістів до їхніх театрів, а їхніх оркестрів — до нашо-
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го. Майже з ніким не йшлося про
взаємні гастролі, бо вони можливі
лише з репертуарними театрами:
у закордонних театрів своя структура — не мають власних солістів.
Марфа Шумкова, солістка
Львівської опери, фіналіст Інтернаціональної вокальної школи,
яка діяла в межах конференції:
— Я пройшла прослуховування
після серйозного відбору за відеозаписами. Шістнадцятьом учасникам із двадцяти шести вручили
дипломи фіналістів і чотирьом
особам із Tact’у — відзнаки. Зі
Львова у фінал, крім мене, вийшли Олеся Бобела, Юра Гадзецький,
Михайло Малафій. Ми потрапили
в базу даних оперних співаків, і ті
з журі, хто не приїхав, теж отримають запис із прослуховування,
тож якщо їм хтось сподобається,
можуть запросити до співпраці.
Річ у тім, що в Європі на кожен
проект збирають окрему команду. Щоразу подаєшся на кастинг,
проходиш прослуховування, і
якщо твій тип голосу, ти загалом
підходиш, то тебе беруть. Після
проекту чи серії вистав мусиш подаватися на новий кастинг. Таким
чином артисти встигають попрацювати на багатьох сценах Європи й Америки. Проектів безліч, як
на великих, так і на малих сценах.
Вистав пропонують таку кількість,
що я стільки назв навіть не чула,
хоча й маю добру музичну освіту.
Ставлять не тільки відомі шедеври, але сучасне й давнє. Дуже модно виконувати забуті твори. Та я
не впевнена, що маємо переймати
ту систему, яка існує у світі. У них
це бізнес, а в нас — стабільний репертуар, зате ми можемо більше
дбати про творчість.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО

Вірш Сергія Жадана, який
ліг в основу пісні „Колискова“
(виконує гурт „Лінія Маннергейма“ і Саша Кольцова), стане
рингтоном для доброчинного
будильника. Щоб допомогти
тим, хто тепер на війні, потрібно завантажити до Google Play
чи App Store безоплатний мобільний додаток Wake App in
Peace — він дасть змогу волонтерам фонду „Повернись живим“
збирати гроші для українських
вояків. Ідея полягає в тому, що
кожен користувач додатка має
визначити, яку суму коштів буде
списано з його рахунка за кожну
„зайву“ хвилину сну.
У межах „Книжкового Арсеналу“ презентували нову
українську платформу поезії
Poetree. На цьому сайті зібрано
колекцію з понад 25 тисяч віршів від 700 поетів. Можна обирати твори за різними темами,
а також лишати до них відгуки.
Мета Poetree — зробити поезію
актуальним трендом. Невдовзі
буде запущено сервіс із видання
збірок поезії — будь-який автор
зможе видати свій доробок, як у
паперовому, так і в електронному форматі.
Напередодні свого 25-річчя
вокальна формація „Піккардійська терція“ представила
вже два сингли з нового альбому „Лети…“. Перший — пісня
„Дженні“ — композиція на слова
відомого шотландського поета
Роберта Бернса. Вірш поета-класика поклав на музику соліст гурту Ярослав Нудик. Другий сингл
— „Колисонька кленовая“. Автор слів — Андрій Панчишин,
автор музики — Віктор Морозов.
Пісня має цікаву джазову інтерпретацію.
Держстудія „Українська студія анімаційних фільмів“ завершила знімальний період першої
серії нового анімаційного серіалу „Козаки. Навколо світу“. У
ньому три легендарні герої —
Тур, Грай та Око — подорожують
до Австралії, Індії й Америки.
Одним із елементів звукового супроводу мультфільму стала пісня
гурту КOZAK SYSTEM „Козак містом йшов“. Загальний хронометраж мультфільму — 39 хвилин,
3 епізоди по 13 хвилин. Прем’єра
відбудеться наприкінці року.

16

ч. 17 [2977]
1 — 7 червня 2017

КУЛЬТУРА

незвичний формат

коротко

„90/60/90“ —
коли дев’яності рулять
У

ній — ні слова неправди. І навіть не тому, що вона має
нашарування автобіографічності, а тому, що говорити про часи,
які прожив, проспівав, наповнив веселощами, автор фальшиво
не міг. Це вже історія, ще досить недалека — 90-ті, та однаково
вже придатна для того, щоб з неї порефлексувати й посміятися.
Отож, якщо кому не вдалося минулого четверга потрапити на
розмовно-музичну презентацію книжки Віктора Винника (гурт
„МЕРІ“, він, еге ж), то читайте, як то все насправді було й шукайте
примірник на полицях книгарні „Є“.

Відомо, що приготувати страву
— це лише півсправи. А вдало подати її — справжня майстерність і запорука того, що з’їдять і похвалять.
Із книжками — аналогічно. Цього
разу як яскрава обгортка, так і „цукерочка“ в ній були варті одна одної. Книжка „90/60/90“ приваблива і
формою, і змістом, а її подання припало до смаку, гадаю, усім присутнім
на презентації. Адже те, про що Віктор пише, можна було послухати
— зачитав два фрагменти — про
традицію (яка, до речі, практично
не змінилася) святкування випускних вечорів у школі й про музику,
хітовість якої тоді визначало звучання повсюди. І ще раз послухати
— згадати або вперше дізнатися, як
звучали під гітару легендарний Цой,
група „Ненсі“ (пам’ятаєте „Дим сігарєт с мєнтолом…“?) чи юна „Піккардійська терція“ або „Гади“.
Книжка, на думку самого автора,
містить новели, які нічим, крім часових рамок не пов’язані. Її підназва —
„Без імен“. І справді — жодного іме-

ні там не знайдете, бо „всіх
не згадаєш, щоб нікого не
образити“. Зрештою, імена
би заважали, бо найважливіше — настрій тих часів, їхнє
змістове наповнення —
віхи й тренди, тобто як жила
в 90-ті насамперед молодь,
як одягалася, як думала, які
мала безгаджетні розваги.
„Тоді ми марили 60-ми,
80-ми, бо чомусь уважали,
що в наші часи нічого цікавого не відбувається. Тепер
бачу, що 90-ті — це цікаво.
Ця книжка не є зразком високої літератури. Але живемо в дуже зрусифікованій
країні, до читання українською мали би навернутися широкі
верстви населення, тому їм потрібно
дати добре чтиво. І „90/60/90“ — не
стільки про мене, як про нас“, — узагальнив Віктор.
Книжка дуже легка (неважко в
наплічник покласти, так само — і
читати) і дуже дотепна. А ще — зворушлива. Тому її літературний редактор Наталія Трохим рекомендує
навіть підліткам, тим, хто не любить
читати, бо вважає, що література —
це нудно.
Презентація такої книжки й такого автора не могла не завершитися
музично — Віктор Винник виконав
мерівські „Я з України“ й „Ромео“.
Його пісні звучали тлом і тоді, як
роздавав автографи й усмішки-обійми для селфі — фани не хотіли розходитися, бо ж було атмосферно й
добре.
Презентації, які розпочалися 24
травня з Києва, продовжаться — у
Трускавці й Дрогобичі та інших містах.
Наталя ЯЦЕНКО

26–28 травня в с. Березина (Миколаївський район, Львівська
область) відбувся фестиваль
„Небу-Хай“. Це був простір,
повний креативу та вільний від
алкоголю, де можна було послухати цікаву музику — групи
OtVinta!, „Мері“, Piano, Joryj Kloc,
BeetRooth, Vinni Grett Band, Holly
Loud, Rock-H, Secret Forest, Gour,
Ptashkin і взяти участь у спортивних змаганнях — пейнтбол,
каякінг, бої сумо, скелелазіння,
паркур тощо. Крім цього, до програми входили родинні перегони
на каное, велопробіг Львів — Березина. Головна ідея фестивалю
— здоровий та активний відпочинок для всіх.
День Європи у Львові відзначили
концертом на бронетанковому
заводі. Такий формат святкування громадськість сприйняла
неоднозначно. Але, як завжди, на
висоті були виконавці: оркестр
„INSO-Львів“ із головною диригенткою Опери Граца Оксаною
Линів, львівські солісти, хор „Дударик“ і балет „Життя“.
Головний приз Каннського кінофестивалю — „Золоту пальмову гілку“ отримав шведський
кінорежисер Рубен Естлунд
за фільм „Квадрат“. Ґран-прі
журі присудило Робену Кампійо
за стрічку „120 ударів на хвилину“. Спеціальний приз на честь
70-річчя кінофестивалю вручили
актрисі Ніколь Кідман, яка цього
року знялася в чотирьох фільмах,
показаних в основному конкурсі. В основному конкурсі також
брала участь і картина „Лагідна“
українського режисера Сергія
Лозниці.
27 травня громадськість попрощалася з кандидатом
мистецтвознавства, доцентом, лауреатом Національної
премії України ім. Т. Шевченка,
дослідником народного іконопису Василем Отковичем. Свого
часу Василь Откович очолював
Музей етнографії та художнього
промислу НАНУ, був директором
Національного музею у Львові
ім. А. Шептицького, обіймав посаду начальника управління культури Львівської облдержадміністрації. Поховали Василя Отковича на
полі №75 Личаківського цвинтаря.
За матеріалами інформагенцій

ч. 17 [2977]
1 — 7 червня 2017

17

ПЕРЕРВА

Кросворд
Горизонтально:
7. Порода досить великих собак із короткою білою
шерстю в чорних або коричневих плямах. 9. Людина,
яка передбачає майбутнє на основі розташування та
руху небесних тіл. 11. Ріка в Росії, яка впадає в Азовське море. 12. Місто в Італії, на Сицилії, де 212 року до
н.е. помер Архімед. 13. Будівельний гіпс. 14. Трав’яниста рослина; щириця. 16. Давньогрецький скульптор,
автор знаменитого „Дискобола“. 18. Частина стіни,
прикрашена живописом або живописний твір великого
розміру декоративного призначення. 19. Піднесеність,
натхнення, запал, викликані якоюсь подією. 21. Жіноча половина багатого мусульманського дому в країнах
Сходу. 23. Місце з’єднання частин електричного кола.
25. Український телеканал. 26. Заварне тістечко з кремом
усередині. 27. Столиця Шрі Ланки. 29. Стрімкий напад
на противника. 31. Глибини землі й усе, що міститься
під земною поверхнею. 32. Момент початку спортивних змагань з бігу. 34. Столиця Греції. 36. Місто в Італії,
відомий центр виготовлення музичних інструментів.
40. Пісня на честь коханої, що її виконують під її вікном.
41. Ряд однакових несправжніх глухих арок на фасаді будівлі. 42. Гральна карта. 43. Ярлик із зазначеною назвою
товару й ціною, що його наліплюють на товар або тару.
44. Вид інкрустації, виконаної на дерев’яних предметах
із шматочків дерева інших порід.
Вертикально:
1. Наука про рух артилерійських снарядів, куль, бомб.
2. Заборона державою ввезення або вивезення товарів,
цінностей. 3. Дух води в образі жінки; русалка, наяда.
4. Країна в Північній Америці. 5. Короткий усний наказ у
війську. 6. Фахівець з розведення, годування й утримання
сільськогосподарських тварин. 8. Творчий склад театру.
10. Форма об’єднання підприємств, за якої вони втрачають свою комерційну та виробничу самостійність і підпорядковуються єдиному керуванню. 15. Всенародний
опит через голосування з найважливіших питань державного життя. 17. Колекціонер монет і медалей. 18. Вид на
місцевість згори, на далекий простір. 19. Пристрій для
приєднання електроламп до електромережі. 20. Тонка,
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гостра трісочка, гострий сколок металу, скла, які застрягли у шкірі людини. 22. Грошова одиниця Саудівської Аравії. 24. Криволінійне перекриття прогонів між опорами.
28. Точка перетину висот трикутника. 30. Обмін валюти даної держави на чужоземну. 33. „Лопатка“ для гри
в настільний теніс. 35. Характер поверхні будівельного
матеріалу, що його використовують як засіб оздоблення будівель. 36. Назва певної порції променистої енергії. 37. Приголомшливе порушення загальноприйнятих
норм, скандальна витівка. 38. Зручний момент, випадок;
нагода. 39. Людина, котра вкрай обмежує свої життєві
потреби, веде суворе життя.
Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар
1 червня — Міжнародний день захисту
дітей.
4 червня — Свята Трійця (Зелені свята).
5 червня — Всесвітній день охорони
довкілля.
6 червня — День журналіста.

Пам’ятні дати

1.06.1630 — козаки Тараса Трясила розгромили польсько-шляхетське військо
біля Переяслава.
1.06.1891 — помер Василь Мова (Лиманський), український поет і письменник
Кубані.
1.06.1905 — помер Іван Рудченко (псевдонім Іван Білик), український фольклорист, критик і письменник.

1.06.1908 — народився Іван Вирган,
український письменник.
2.06.1807 — народився Іван Сошенко,
український маляр, приятель Тараса
Шевченка.
2.06.1888 — народився Кость Буревій
(псевдонім Едвард Стріха), український
письменник.
2.06.1944 — помер Фотій Красицький,
український маляр, автор картини
„Гість із Запоріжжя“, внучатий небіж
Т. Шевченка.
3.06.1545 — народився Іван Вишенський, український письменник-полемiст.
3.06.1863 — народився Євген Петрушевич, Президент ЗУНР.

5.06.1708 — підписано договір гетьмана Івана Мазепи зі шведським королем
Карлом XII про спільну боротьбу проти
Петра I.
5.06.1775 — за наказом Катерини II зруйновано Запорізьку Січ.
7.06.1843 — помер Маркіян Шашкевич,
український письменник і громадський
діяч, один із засновників „Руської трійці“.
7.06.1845 — народився Іван Тобілевич,
український драматург і актор.
7.06.1853 — народився Олександр Мишуга, український оперний співак світової слави.
7.06.1930 — помер Петро Холодний,
український маляр.
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фестиваль

Ше.Fest — зацікавить, здивує й надихне
На четвертому доброчинному Всеукраїнському молодіжному фестивалі Ше.Fest,
який відбудеться 12–13 серпня в селі Моринці Звенигородського району Черкаської
області, виступатимуть двоє мегапопулярних українських письменників — Василь
Шкляр і Сашко Лірник.
Цьогоріч на локації „Просвітницька Галявина“
проведуть поетичні батли, театральний перфоманс,
художню виставку та виставку археологічних досліджень. Окрім цього, удень і вночі на фестивалі працюватимуть декілька локацій, серед яких: „Музична
сцена“, де виступатимуть сучасні авторитетні україномовні артисти, „Галявина художника“ зі сучасними
митцями, „Дитяча галявина“ з розважальною програмою для наймолодших глядачів фестивалю, „Нічний

кінозал“ зі сучасними українськими фільмами, „Наметове містечко“, де організатори пропонують пожити на малій батьківщині Великого Тараса принаймні
кілька днів.
Ше.Fest — фестиваль, де кожен може побачити в
Шевченкові не лише звичний образ пророка, а бунтаря, неформала своєї доби й водночас — надзвичайного
генія. Українського й сучасного, близького та зрозумілого кожному.

Ректорат Національного університету „Львівська
політехніка“ та профспілковий комітет висловлюють глибокі співчуття багаторічному головному редакторові, провідному випусковому редактору газети „Аудиторія“ Ярославі Осипівні Величко з приводу тяжкої втрати — смерті
матері.
Втрата мами — ні з чим не зрівнянне горе. Хай
світла пам’ять про неї залишається на все життя.
Царство Небесне та вічний спокій!

Рада Товариства української мови „Просвіта“
Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює щирі співчуття постійному
члену ради Товариства п. Ярославі Величко у
зв’язку з надважкою втратою — смертю
матері.
Вклонімося і серцем, і душею тій найдорожчій,
що дала життя. Відходячи у вічність, матері залишають нам невмирущу любов, яка береже,
опікує і дає силу. Вічная пам’ять матері нашої
товаришки, світлій людині — Величко Марії
Омелянівні!

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету
„Львівська політехніка“ висловлює глибоке
співчуття Ярославі Величко з приводу відходу із
земного життя
мами — пані Марії.
Колектив редакції тижневика „Аудиторія“ висловлює щирі співчуття провідному випусковому редакторові Ярославі Осипівні Величко
з приводу непоправної втрати — смерті
матері.
У цім смутку ми разом із Вами. Марія Омелянівна була прикладом
життєлюбства. Добрі спогади і світла пам’ять про неї вічно житиме
в серцях рідних і близьких!

До втрати близької людини ніколи не можна бути
готовим, адже з нею назавжди йде частинка нас.
Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється
серце мами, що є найважливішою у житті кожного з нас, проте світлі спогади про людину, яка
чесно і гідно прожила своє життя, залишивши по
собі плоди своїх добрих справ, завжди будуть
сильніші за смерть.
Вічная пам’ять!
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експрес-оголошення

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
Львівський академічний
академічний театр опери та театр ім. Л. Курбаса
балету ім. С. Крушельницької 2 червня — „Лісова пісня“. 19.00.

3 червня — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.
4 червня — „Забави для Фауста“. 19.00.

1 червня — „Весела вдова“. 18.00.
2 червня — „Жізель“ (балет). 18.00.
3 червня — „Мойсей“ (опера). 18.00.

Національний академічний
український драматичний
театр ім. М. Заньковецької
2, 3 червня — „Ісус, сина Бога живого“. 18.00.
6 червня — „Поліанна“. 11.00.
7 червня — „Безодня“. 18.00.

Львівський драматичний
театр ім. Лесі Українки

2 червня — „Перетворення“. 19.00.
3 червня — „Любов“ (прем’єра). 19.00.

Перший театр

2, 7 червня — „Дюймовочка+“. 11.00.
6 червня — „Русалонька“. 11.00.

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

1/8

1/16

Площа,
см2

450

220

110

50

24

Ціна, грн.

350

250

200

150

100

Примітка: непряма реклама, ювілейні та інші статті на замовлення —
50% від тарифів.

На обкладинці
(остання сторінка,
повноколірний друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

Площа, см2

450

220

110

Ціна, грн.

500

350

250

19

Виготовлення
рекламного блоку
на замовлення
Незалежно від місця розміщення
і розміру:
• реалізація ідеї замовника
з використанням матеріалів замовника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакцією до виготовлення кінцевого зразка — 350 грн.

Система знижок

Вважати недійсними документи:
студентський квиток ВК № 10966329,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Глухенко
Маргарити Сергіївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гори Ілони Олегівни;
студентський квиток № 10964287, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Сідун Катерини Василівни;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Тарасова Микити Валерійовича;
студентський квиток № 11492578, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Панюса Михайла Володимировича;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Палюха Назарія Володимировича;
залікову книжку № 14-16025, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Петріва Андрія Ярославовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Миронюк Владислави
Сергіївни;
студентський квиток № 11342058, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Єфименко Ангеліни
Юріївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Смужаниці Яни Віталіївни;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Хабалюка Романа Васильовича.

За три публікації – 5%, більше трьох
публікацій – 10% від суми замовлення.

Крайній термін подання реклами —
десять днів до виходу газети.
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Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com
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