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Чи потребує 
тепер армія                                          
нашої підтримки?

Олег Шупляк — 
автор картин                                                            
„із подвійним змістом“9

Із перших уст:                             
як студенти стали 
підпільниками

Усі  досягнення починаються                                                      
з мрії і бажання їх  досягнути                 11 с.
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Як вам живеться, першокурсники?

Степан Пилющак, студент першого курсу Інституту 
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки: 

„Хотів би жити в гуртожитку“
Я — львівський, тож живу разом із батьками. Навчання 
подобається, лише з деяких предметів складно, бо в шко-
лі щось не довчив, а тепер це дається взнаки. Хоча наразі 
встигаю і вчитися, і відпочивати. Серед моїх знайомих од-
ногрупників теж не чув, щоб комусь було особливо склад-
но чи катастрофічно. Мені хочеться пожити в гуртожитку, щоб відчути 
справжнє студентське життя.

Михайло Тузяк, студент першого курсу Інституту 
архітектури:

„Головне, що навчання цікаве“
Раніше не мав досвіду бувати десь далеко від дому, тож 
дещо незвично, але мені підходить. Перші враження від 
гуртожитку були не найкращі. Та зараз стежимо за поряд-
ком у кімнаті. Зі сусідами вже зжилися — хлопці виховані, 
добрі. Єдине, ще не цілком звик до такої кількості людей і 

шуму. Додому їжджу щотижня. Мама готує, тож самому куховарити дово-
диться аж під кінець тижня, та й мої сусіди також уміють готувати. Най-
більше мені подобається самостійність. А також те, що навчання саме таке, 
як я собі уявляв, і надзвичайно цікаве.

Юлія Куцяк, студентка першого курсу Інституту 
гуманітарних та соціальних наук:

„Давно мріяла жити самостійно“
Я дуже домашня, то треба трохи звикати до гуртожитку. Та 
давно мріяла жити самостійно. Зараз стараюся навчитися 
збалансовувати час, щоб вистачало на все, і фінанси — це 
наразі гірше вдається. Щодо цих питань раджуся з батька-
ми. А саме навчання мені подобається: учитися цікаво й 
мені зовсім не складно. Гірше з пристосуванням до львівського транспорту 
— дуже незручний. 

Міркувала й опитувала Наталія ПАВЛИШИН

Наталя Маценко, студентка першого курсу Інституту 
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

„Стараюся все встигати“
Я мешкаю на орендованій квартирі разом із подругами. 
Перший тиждень було дуже важко. Адже раніше ніде не 
жила поза домом і не бувала десь довго сама без батьків. 
Скучаю за мамою і татом. А щодо навчання, то мені подоба-
ється. Хочу більше дізнатися про кібер-безпеку. Стараюся 

встигати все. Тож трохи бракує вільного часу. До того ж, під кінець тижня 
ще й треба готувати, бо привезені з дому продукти вже з’їдаємо. Намагаюся 
економно підходити до витрат, щоб грошей вистачало. Це трохи складно, 
але більш-менш вдається. З одногрупниками вже перезнайомилися, здру-
жилися, нормально спілкуємося. 

Знаєте, як на початку жовтня 
розпізнати першокурсників? 
Вони так поспішають на пари, 
що стають просто нестримними 
й можуть відповідати на запи-
тання майже на льоту. Такої 
тяги до знань нема більше ні в 
кого!

Минуло лише трохи більше 
місяця, а першокурсники вже 
майже адаптувалися. Ну, і 
майже зрозуміли, куди потра-
пили. Хоча вони ще досі ходять 
натовпами чи невеликими гру-
пами. Та, зрештою, переконана, 
що пам’ятаєте це переживання: 
головне вчасно і з усіма разом 
зайти до аудиторії, і не дай 
Боже запізнитися.

Та величезною перевагою саме 
першокурсників є цікавість 
до навчання. Звичайно, щось 
не зрозуміле, щось — трохи 
складне, та переважає все-таки 
цікавість. А ще — прагнення 
показати всі свої найкращі 
сторони. 

Місце проживання — єдине, що 
різнить першокурсників: одні — 
у гуртожитках, інші — на орен-
дованих квартирах, а найщас-
ливіші — вдома. Хоча, повірте, 
більшість усе-таки переконана, 
що саме їхнє місце проживання 
— далеко не найліпше й іншим 
значно комфортніше чи бодай 
веселіше та незалежніше. Тож 
цілком нормально, що „львів-
ські“ хочуть жити в гуртожитку. 
Ну, але й цілком зрозуміло, що 
„гуртожитські“ з величезним 
задоволенням пожили б на 
квартирі чи вдома.

Та, як би там не було, але най-
складніші часи вже позаду. 
Ну, хіба… ще перша сесія. 
Але скільки там тих іспитів! 
Та й імунітет до того часу вже 
вироблять, від старшокурсни-
ків наслухаються, „переляку 
наїдяться“, тож уже й страшно 
не буде… майже. 

І все ж таки, першокурсники, 
у вас таке класнюще життя 
почалося! Повірте, багато хто 
заздрить і вашим страхам, і 
переживанням, і вашому щастю 
бути першокурсниками.
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нагородження

День юриста у Політехніці

6 жовтня в актовій залі головного корпусу Політехніки відбулося 
святкове нагородження з нагоди прийдешнього ХХ ювілейного 

Дня юриста в Україні.

Поважними гостями свята стали 
виконувач обов’язків ректора Полі-
техніки Володимир Павлиш, голова 
Львівської ОДА Олег Синютка, го-
лова Львівської обласної організації 
Союзу юристів України, заслужений 
юрист України, директор ІНПП Во-
лодимир Ортинський, начальник 
Головного управління Національної 
поліції у Львівській області Валерій 
Середа та інші. Модерувала урочи-
стий захід заступник директора з 
виховної та організаційно-госпо-
дарської роботи Інституту права та 
психології Уляна Парпан.

екуменічний тиждень

„Гідність-Служіння-Солідарність.                       
На шляху оновлення країни“

Такою була тема ювілейного X Екуменічного соціального тижня. 
Упродовж чотирьох днів, від 4 до 7 жовтня, у Львові, а зокрема й 

у Львівській політехніці говорили про визначальні для сьогодення 
чинники, які здатні змінювати суспільство.

— Екуменічні соціальні тижні ма-
ють колосальне значення для укра-
їнського суспільства. Перебуваючи 
серед наших емігрантів у різних кра-
їнах, спілкуючись із ними, дізнаємо-
ся про основні причини, чому вони 
там опинились. І головна з них — в 
Україні вони не почуваються гідно, 
не відчувають безпеки, не мають соці-
ального захисту. Тому наше завдання 
— зробити все, щоб українці не по-
кидали своєї рідної землі, щоб вони 
відчули перспективу самореалізації, 
перспективу для своїх дітей і не впа-
дали в депресію. Наша основна місія 
— змінити суспільство й подарувати 
людям відчуття безпеки та надії, — 
наголосив ректор Українського като-
лицького університету отець Богдан 
Прах.

Екуменічний тиждень важливий і 
тим, що консолідує громаду довкола 
найважливіших цінностей: загально-
людських, релігійних, соціальних. Та-
кож акцентує на науковому пошуку, 
на можливості знаходити передовий 
світовий досвід, який можемо зреалі-

зувати в Україні, на побудові інклю-
зивного суспільства. А ще на цьому 
заході зокрема обговорили і принци-
пи солідарності націй, справедливо-
сті й любові до ближнього, які завж-
ди актуальні не лише для України, а 
й для світу. Надто, коли торкаються 
в розмові протистояння солідарності 
націй та національного егоїзму.

— Ми всі повинні зберігати свою 
гідність, маємо бути готові служити 
не лише як християни, а й усі порядні 
люди, повинні бути солідарними одні 
з одними. Також ми прагнемо онови-
ти нашу країну, вчимось, як будува-
ти гідне і справедливе суспільство, 
просимо наших та закордонних нау-
ковців, богословів поділитися своїм 
досвідом, як правильно розвивати 
власну гідність, як поважати гідність 
інших, — наголосив президент Інсти-
туту екуменічних студій УКУ отець 
Іван Дацько.

Декан факультету суспільних 
наук, кандидат філософських наук 
УКУ Володимир Турчиновський у 
своїй доповіді „Від революції гідно-

сті до освіти з гідністю“ зазначив, що 
ми живемо в час гібридної політики, 
гібридної війни та гібридних почут-
тів — у світі „Після правди“. І саме 
нині треба виховувати вільних лю-
дей і творити добрі новини — лише 
це шлях до визволення. 

— Ми зібралися, щоб продовжити 
екуменічний діалог про об’єднання 
на шляху оновлення країни. Львів-
ська політехніка, відчуваючи свою 
відповідальність за долю громади, 
долучилася до підготовки фахівців за 
спеціальністю „Соціальна робота“. 
На базі Інституту гуманітарних та 
соціальних наук ми створили Між-
народний центр професійного парт-
нерства „Інтеграція“. Сподіваюся, 
що цьогорічний форум дозволить 
нам знайти правильне рішення, щоб 
усвідомити суть нашої гідності, дасть 
потужний імпульс, щоб розвивати 
нагальні проблеми сьогодення, дасть 
нам можливість відповісти на сьо-
годнішні виклики, — зазначив про-
ректор університету Олег Давидчак.

Політехніка багато років працює 
над упровадженням правил інклю-
зивної освіти, зокрема й в універси-
теті. Тож не дивно, що круглий стіл 
„Інклюзивне суспільство як показ-
ник зрілості нації“ проходив саме у 
стінах нашого вишу. Про значущість 
і потрібність інклюзії у вищій школі 
говорив проректор Роман Корж, ві-
таючи учасників дискусії. 

Директор Міжнародного центру 
професійного партнерства „Інтеграція“                                                                                                                                

Закінчення на 5 с. m

Закінчення на 10 с. m
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спонсорська допомога

Нові дослідження на новому обладнанні

Нещодавно німецька фірма SIOS подарувала Інституту 
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології сучасну 

апаратуру на півтора мільйона гривень.
У вересні науковці ІКТА брали 

участь у 59-й Міжнародній науко-
во-технічній конференції „Інже-
нерія для технологій, що розвива-
ються“, яка проходила в Технічному 
університеті Ільменау. Під час ро-
боти конференції вони зустрілися з 
представниками закордонних ком-
паній, зокрема німецьких, у яких 
студенти Політехніки, здобуваючи 
другу вищу освіту в Технічному уні-
верситеті, проходять переддиплом-
ну практику і часто після захисту 

дипломних праць залишаються там 
працювати.

— На конференції нас чекала 
дуже приємна несподіванка: фірма 
SIOS, що співпрацює з Технічним 
університетом Ільменау, подарувала 
нам сучасну апаратуру — два інтер-
ферометри, — говорить директор 
ІКТА професор Микола Микийчук. 
— Звичайно, таку спонсорську до-
помогу ми отримали завдяки майже 
тридцятирічній співпраці кафедри 
інформаційно-вимірювальних тех-

нологій (очільник — професор Бог-
дан Стадник) з німецьким універси-
тетом. Приємно, що ми, мабуть, єди-
ні серед українських університетів 
матимемо інтерферометри такого 
класу точності. У планах — створити 
дві нові лабораторії, де наші викла-
дачі разом зі студентами провади-
тимуть наукові дослідження в галузі 
нанотехнологій і нанометрії. Маємо 
намір уже до травня чергового року 
отримати певні результати, адже 
тоді до нас приїдуть представники 
фірми, від оцінки яких залежатиме, 
чи отримуватимемо від них і надалі 
спонсорську підтримку.

Катерина ГРЕЧИН

за програмою обміну

Осінній семестр — у Поморській Академії
14 екологів та 8 туризмознавців III–IV курсів Інституту сталого 

розвитку ім. В. Чорновола за програмою академічної 
мобільності розпочали свій осінній семестр у Поморській Академії 
в Слупську (Польща).

Цьогоріч щастя всміхнулося Ірині 
Личак, Ярині Кіщак, Вікторії Остап-
чук, Любові Демчак (відмінникам 
навчання), Мар’яні Стойко, Ванессі 
Бойчук, Павлу Остап’юку й іншим. 

Загалом за цією програмою, що діє в 
інституті від 2015 року, уже скориста-
лося 62 студенти. 20 спудеїв плану-
ють поїхати на семестрове навчання 
до Польщі вже у весняному семестрі.

— Основне, чим керувалися під 
час відбору претендентів —добре 
навчання, активна участь у громад-
ському житті інституту й, звичайно 
ж, — знання польської мови, при-
наймні на початковому рівні, — каже 
відповідальна за програму міжна-
родної академічної мобільності, за-
ступник директора ІСТР із виховної 
та організаційної роботи доцент 

Ірина Казимира. — На мою 
думку, навчання в іншій кра-
їні — це величезний досвід, 
нові враження, знайомства, 
вивчення не лише предметів 
за спеціальністю, а й удоско-
налення знань з іноземної 
мови (польську всі вивчають 
обов’язково). Окрім того, у 
вільний від навчання час наші 
студенти можуть працювати 
(це дозволено польським за-
конодавством) чи подорожу-
вати Європою. Крім цього, це 
навчання для наших студен-
тів — безоплатне, як і місце 
в гуртожитку, за що ми, без-
перечно, дуже вдячні нашим 
партнерам із Поморської 
Академії. Нині разом плану-
ємо поглиблювати нашу спів- 
працю, тож готуємо програму 
подвійних дипломів. Наразі 
працюємо над узгодженням 
навчальних планів.

Катерина ГРЕЧИН
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науковий семінар

З історії космічної ери
В Інституті геодезії 5 жовтня 

відбувся черговий семінар 
Науково-освітнього консорціу-                                                                      
му ГеоГеліоАстроФізика, при-
свячений 60-річчю космічної 
ери. 

Із доповіддю „Від запуску першого 
штучного супутника Землі до наших 
днів“ перед науковцями, аспіранта-
ми і студентами виступила старший 
науковий співробітник Астрономіч-
ної обсерваторії Львівського націо-
нального університету ім. І. Франка 
Наталія Вірун. Про сучасне викори-
стання штучних супутників Землі в 
геодезії розповів професор кафедри 
вищої геодезії та астрономії ІГДГ 
Львівської політехніки Степан Сав-
чук. Доповідачі доповнили виступи 
цікавими архівними світлинами.

— Науково-освітній консорці-
ум ГеоГеліоАстроФізика створений 
два роки тому внаслідок об’єднання 
діяльності всіх науково-дослідних 
університетів Львова, які вивчають 
космос (у Польщі всі інституції з ви-

вчення Космосу об’єдналися близько 
10 року тому), — говорить доцент 
кафедри вищої геодезії та астроно-
мії Любов Янків-Вітковська.— Нині 
ми можемо провадити спільні дослі-
дження, отримувати наукові ґранти, 
обмінюватися досвідом. Окрім цього, 
тепер уже без усяких бюрократичних 
перепон відправляємо студентів спе-
ціальності „Космічний моніторинг“ 
на практику до споріднених львів-
ських інституцій, провадимо косміч-
ні дослідження у Львові чи Києві.

У рамках консорціуму наразі 
проходять лише семінари, на яких 
науковці всіх космічних інституцій 
доповідають про свої цікаві, сучасні 
дослідження. Та семінарами обмежу-
ватися не збираються: політехніки 
пропонують створити групу моло-
дих науковців (студентів, магістрів, 
аспірантів), які писали б спільні про-
екти на наукові ґранти, адже нині це 
ділянка здебільшого старшого поко-
ління науковців.

Катерина ГРЕЧИН

— Юрист покликаний зберіга-
ти честь, свободу і право кожного                    
громадянина нашої держави. Від ва-
шої порядності, від вашої чесності, 
від вашої відповідальності залежить, 
у якій країні ми будемо жити завтра. 
Ви є одними з тих, хто визначає якість 
і темпи перетворень, які чекають на 
суспільство, — виступив із вітальним 
словом Володимир Павлиш.

У своєму привітанні Олег Синют-
ка запевнив, що Львівщина нині най-
більше серед інших областей України 
може пишатися своєю юридичною 
школою.

— Юристи повинні стати стовпа-
ми змін в Україні, що мають не лише 
розпочатись, а й завершитись. У тому, 
що ці зміни неминучі, уже не сумніва-
ється ніхто. Важливо те, чого ти до-
сягнеш післязавтра, — заради цього 
можна пожертвувати тим, що є сьо-
годні. Тому тепер дуже важливо, щоб 

саме юристи витворювали системно 
правильні рішення, які дадуть мож-
ливість збалансувати всі гілки влади, 
громадянинові України — відчуття 
захищеності, а органам влади — такі 
повноваження, які зможуть забезпе-
чити стійкість і розвиток нашої дер-
жави. Не залишайтеся осторонь цих 
процесів: це не чужа країна — це наша 
з вами країна, і нині ми можемо зроби-
ти найбільше, ніж у будь-які інші часи! 
— закликав голова ЛОДА.

Програма заходу передбачала й 
численні нагородження. Політехні-
кам вручили почесні грамоти ЛОДА 
за багаторічну сумлінну працю, ви-
сокий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у розбудову правової 
держави, зокрема директорові ІНПП 
професору Володимиру Ортинському, 
заступнику директора ІНПП, дека-
нові повної вищої освіти професору 
Тарасу Герасиміву, заступнику декана 
базової вищої освіти ІНПП доценту 
Ірині Хомишин. Почесними грамо-

тами Львівської обласної організації 
Союзу юристів України відзначили за-
ступника директора ІНПП, декана ба-
зової вищої освіти професора Олексія 
Остапенка, завідувачів кафедр ІНПП: 
адміністративного та інформаційно-
го права — професора Надію Бортник, 
теорії та філософії права — професо-
ра Степана Сливку, кримінального 
права і процесу — професора Олексія 
Гуміна, історії держави і права — про-
фесора Володимира Макарчука, кон-
ституційного та міжнародного права 
— професора Віталія Ковальчука, ци-
вільного права та процесу — доцента 
Ігоря Паньонко.

Вручили також подяки від Львів-
ської міської ради, від міського голо-
ви Львова та ордени від ЛОО Союзу 
юристів України.

Від імені Національної поліції 
Львівщини Валерій Середа вручив 
Володимирові Ортинському подяку 
за працю, спрямовану на те, аби пере-
творити Україну на могутню правову 
державу.

Анастасія МОЗГОВА

нагородження

День юриста у Політехніці
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Розробка студентів Львів-
ської політехніки перемог-
ла на всеукраїнському кон-
курсі ідей щодо ІТ-розв’яз-
ків соціально важливих для 
міста проблем. Мобільний 
додаток Clean city дозволяє 
відстежувати наповненість 
смітників у місті й таким чи-
ном контролювати вивезення 
відходів зі Львова. Ідеатон 
із призовим фондом в 1 тис. 
євро провели впродовж 6–8 
жовтня в межах підготовки до 
Форуму е-врядування 451 °Е, 
повідомила керівник управ-
ління інформаційних техно-
логій Львівської міськради 
Марта Романяк. До участі в 
ідеатоні зголосилося десять 
студентських команд. 

В Україні можуть змінити 
правила нарахування сти-
пендій. В українських вишах 
пропонують розподіляти їх 
між спеціальностями. За сло-
вами міністра освіти і науки 
України Лілії Гриневич, сту-
дентські організації наполя-
гали на врегулюванні пропор-
цій на кожну спеціальність. 
„Тепер ми зробимо більш 
широкий підхід, коли в межах 
факультету буде можливість 
перерозподіляти стипендії. 
Тобто загалом по факультету 
— 45%, а між спеціальностями 
можна перерозподіляти“, — 
розповіла очільниця МОН.

Від 1 жовтня до 1 листопада 
2017 року користувачам 
Науково-технічної бібліо-
теки Львівської політехніки 
надано тестовий доступ 
до бази даних DETAIL 
inspiration. Вона є надзви-
чайно цінним джерелом 
досліджень для архітекторів. 
Ця база містить понад 3000 
проектів та надає доступ 
до довідкових фотографій, 
ескізів, технічної інформа-
ції про продукти в рамках 
чітко структурованої системи 
пошуку та фільтрування. Усі 
деталізовані описи проектів, 
зокрема й малюнки, доступні 
для завантаження. Базу даних 
оптимізовано для смартфо-
на, планшета і настільного 
комп’ютера.

За матеріалами інформагенцій

знай наших!

Доповідь політехніка — 
найкраща на міжнародній 
конференції
Докторант кафедри електромехатроніки і комп’ютеризованих 

електромеханічних систем ІЕСК Любомир Демків привіз із 
ХІХ Міжнародної наукової конференції в Будапешті сертифікат за 
найкращу доповідь.

Молодий науковець 
виступав на представ-
ницькому науковому 
зібранні 24–27 верес-
ня з матеріалами, на-
працьованими в межах 
виконання проекту 
НАТО, про який ми пи-
сали в ч. 26 „Аудиторії“.

Такі конференції 
відбуваються що три 
роки (перед тим була в 
Турині та у США). Сюди 
приїжджають провідні 
спеціалісти з терраме-
ханіки. Вони дослід-
жують особливості ди-
наміки колеса, ґуми на 
різних поверхнях, на різних ґрунтах і як 
покращити поведінку цієї ґуми, її певні 
характеристики, щоб колісні автомобілі 
мали більшу прохідність, мобільність й 
інші характеристики. Політехніки дізна-
лися про цей науковий захід від профе-
сора університету Алабама Володимира 
Ванцевича.

— Цікавинкою роботи, яку представ-
ляв наш колектив авторів, було те, що 
ми не просто досліджували динамічні 
процеси, які є в ґумі, а й використову-
вали методи керування, які дозволяють 
суттєво покращити ці характеристики, 
— розповідає про свою доповідь Любо-
мир Демків. — Ми продемонстрували на 
конференції ті підходи, які використо-
вуємо в нашому міжнародному проекті. 
На цьому ж ґрунтую свою докторську ди-                
сертацію, яку виконую під керівництвом 
професора Андрія Лозинського. Після 
моєї доповіді відбулася жвава дискусія. 
Дебатували ми з учасниками й потім. 
Відтак зав’язали знайомства з багатьма 
науковцями. Адже з розвитком елек-
тромобілів усе більше досліджень, що 
спрямовані на покращення динаміки їх 
руху, проводять як міждисциплінарні — 
аналізуючи підходи до керування елек-
троприводом.

На конференції в Будапешті допо-
відав також Святослав Кльось — один 

із аспірантів, які залу-
чені до участі в про-
екті НАТО. Він також 
успішно виступив.

— На науковому зі-
бранні було багато на-
укових груп, шкіл, — 
продовжує докторант. 
— Це вчені, які працю-
ють над різними про-
ектами НАТО, у рамках 
різних досліджень. Тра-
диційно вони зібралися 
для обміну наукових 
думок, ідей. Було по-
дано близько 150 нау-
кових праць, відсотків 
40 організатори від-

бракували. У конференції взяло участь 
чимало науковців із Європи, дуже бага-
то з Китаю, з Японії, Австралії, ПАР (цю 
ХІХ Міжнародну конференцію сумісти-
ли з XIV афро-європейською), США, Ка-
нади. Зауважу, що було багато учасників, 
молодших від мене, які активно займа-
ються науковою діяльністю. Традиційно 
є один або кілька поважних професорів, 
які очолюють наукову школу, а довкола 
них гуртуються молоді вчені.

Любомир Демків відзначив також 
дуже добру організацію заходу, теплий 
прийом:

— Спочатку в нас була така вечірка- 
знайомство. На завершення конференції 
нас возили на катері по Дунаю. Вечірній 
Будапешт, звичайно, викликає захват. В 
один із днів ми їздили на угорську фір-
му Rába Axle Ltd, яка розробляє осі для 
автомобілів та складає машини. Нам 
показали, як відбуваються виробничі 
процеси, проводили екскурсію, це було 
цікаво й пізнавально. Тобто на конфе-
ренції, крім наукових дискусій, ми мали 
нагоду побачити, як це все на практиці 
використовують, утілюють. Одна спра-
ва — установки, на яких ми проводимо 
свої дослідження, але важливо побачи-
ти застосування результатів у реальних 
умовах.

Тетяна ПАСОВИЧ
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нове у навчанні

Унікальні умови 
для студентів
На кафедрі прикладної лінгвістики ІКНІ тривалий 

час удосконалювали програми підготовки 
студентів, запровадили нові навчальні дисципліни, 
збалансували кількість теоретичних і практичних 
занять, а також почали використовувати для 
першокурсників і третьокурсників інноваційні 
підручники англійської мови, які надають доступ 
до онлайн-платформи.

Нові горизонти                             
й можливості

Навесні цього року викладачі 
кафедри, які навчають студентів 
англійської, відвідали низку мето-
дичних семінарів, де ознайомилися 
з інноваційними підручниками анг-
лійської мови. Вони надають доступ 
до онлайн-платформи, де розміщено 
унікальну навчальну систему. Прова-
див ці семінари один із методистів й 
авторів підручників „Новий мовний 
лідер“ (для студентів першого курсу) 
і „Лідер на ринку“ (курс ділової анг-
лійської мови для третьокурсників) 
Майкл Хадсон. Ознайомившись із 
цими матеріалами, викладачі почали 
цього навчального року використо-
вувати їх на практиці.

— Вивчаючи нову систему викла-
дання англійської для студентів, ми 
відразу зрозуміли, які великі можли-
вості відкриваються не лише для нас, 
а й для студентів, — говорить асис-
тент кафедри прикладної лінгвістики 
Марта Гайдук. — Із першого погляду 
ніби нічого особливого — такий собі 
навчально-методичний комплекс. 
Однак над цим підручником працю-
вав чималий колектив авторів-носі-
їв мови: у ньому враховано динаміку 
мовної системи, зокрема всі лексичні 
та навіть граматичні зміни в сучасній 
англійській мові. Ці підручники да-
ють доступ до відео- та аудіотекстів, 
присвячених актуальним проблемам 
сьогодення.

Закордонний традиційний папе-
ровий підручник, за яким працювати 
всім дуже комфортно, доповнено на-
вчальними матеріалами, розміщени-
ми на онлайн-платформі. Це дає змо-
гу студентам, до прикладу, самостій-
но „тренуватися“ навіть зі смартфона 
у громадському транспорті. Нині 
такий спосіб навчання задовольняє 

всіх: студентам подобається викону-
вати в інтернеті домашні завдання, 
відповідати на тести (у присутності 
викладача), а викладачам не треба 
витрачати час на цю перевірку, бо 
система сама й перевіряє, і виставляє 
бали. Нею залюбки користуються і 
третьокурсники, які вивчають ділову 
англійську мову й потребують значно 
більше нової інформації. 

— Ми запропонували студентам 
абсолютно новий підхід до навчан-
ня, бо давно співпрацюємо з колек-
тивом іноземних авторів, які вже 
роками створюють і вдосконалюють 
підручники англійської як інозем-
ної для українців, поляків, словаків 
тощо, і британським видавництвом, 
що їх випускає, — продовжує Марта 
Гайдук. — Уже думаємо про вдоско-
налення викладання спеціалізова-
них предметів, зокрема, англійської 
професійного спрямування для пер-
шокурсників. Нині це не просто тех-
нічно можливо, а й відкриває перед 
нами нові горизонти й можливості. 

Бігти попереду, щоб                     
не відставати

Як показує практика, випускники 
Політехніки — лінгвісти-переклада-
чі-інформатики — мають великий по-
пит серед працедавців (здебільшого 
ІТ-компаній). І не дивно, адже вони 
знають кілька чужих мов, мають доб- 
ру підготовку з комп’ютерних наук 
та інформаційних технологій і дуже 
креативні (позитивний результат дає 
гуманітарний складник: окрім усього 
іншого, отримують ще й ґрунтовну 
філологічну освіту, що дозволяє зго-
дом усім охочим займатися наукою).

— Щоб бути цікавими для студен-
тів, ми теж постійно вчимося: опра-
цьовуємо наукову літературу, опано-
вуємо нові спеціалізовані програмо-

ві засоби (цифрова гуманітаристика 
сьогодні — це провідна галузь сучас-
ної науки), беремо участь у роботі 
міжнародних конференцій, стежимо 
за тим, що нового запроваджують до 
навчального процесу наші колеги з 
вишів різних країн, — долучається до 
розмови завідувач кафедри професор 
Олена Левченко.— Намагаємося біг-
ти попереду, щоб не відставати ще й 
тому, що нині інформація доступна 
для всіх, і на лекції викладач має за-
пропонувати студентам такий фор-
мат і зміст розмови, який би система-
тизував і скеровував, учив мислити, а 
не лише інформував. Контактуємо із 
працедавцями, для яких готуємо кад- 
ри. Саме вони підказують, що студен-
ти не завжди вміють працювати у гру-
пі, колективі. Нещодавно, для при-
кладу, вивчили досвід організування 
роботи й методику викладання в ні-
мецьких університетах. Там студен-
ти працюють над різними проектами 
в малих і великих групах. Для нас це 
давно забуте старе, адже колись наші 
студенти теж виконували комплексні 
дипломні праці, тож тепер залучаємо 
бакалаврів до колективної підготовки 
комплексних курсових праць. А щоб 
краще зрозуміти потреби студентів, 
довідатися, чому обрали нашу спеці-
альність, що вони про нас думають і 
чого від нас чекають, провели серед 
них опитування. Воно допомогло 
нам удосконалити викладання окре-
мих дисциплін. Надихає те, що наші 
цьогорічні першокурсники — великі 
інтелектуали (лінгвісти із сертифіка-
тами ЗНО з математики!): на кожне 
питання в аудиторії відповідають хо-
ром, вони активні. Переконана: ми їх 
не підведемо, дбатимемо про високий 
рівень викладання, олімпіад, конфе-
ренцій. Вільного часу буде мало, але 
буде цікаво! 

Катерина ГРЕЧИН
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Розповідь про нескорених триває
Як студенти стали 
підпільниками

Юрій Мельник зі свої-
ми товаришами Антоном 
Гучком і Богданом Вовком 
ще дев’ятикласниками по-
ширювали листівки, які 
отримували з підпілля. 
А згодом створили в селі 
таємну друкарню та са-
мотужки виготовляли 
листівки (Богдан вступив до полігра-
фічного технікуму й зумів роздобути 
шрифти). Ставши студентом, Юрко 
створив підпільну групу й у Політех-
ніці. 

Студент Василь Бучковський 
поселився в кімнаті № 223 на 4-му 
поверсі гуртожитку на вул. Чистій 
(тепер Бой-Желенського). Там тоді 
мешкало близько 1000 студентів. 
Учився блискуче й отримував підви-
щену стипендію.

Зі спогадів Василя Бучковського:
„1951 року, після третього курсу, 

я поїхав на практику до Куйбишев-
ської області, щоб заробити грошей 
на навчання собі й сестрі Марійці. 
Але вона написала, що передумала 
вчитися, хоч її зарахували до фінан-
сово-економічного технікуму без іс-
питів, оскільки мала в атестаті самі 
„п’ятірки“. Коли за кілька тижнів 
до кінця канікул я нарешті приїхав 
до села, то Марійка розказала мені, 
що насправді відмовилася тому, що 
зв’язана з підпіллям і, викону-
ючи завдання проводу, працює 
секретарем у сільраді.

Одного вечора сестра при-
вела на нічліг двох повстанців. 
Це були Степан Слишинський 
(псевдо Комар) та Іван Кузимка. 
Обох я знав, тому що Іван — мій 
односелець, а Степан за німців 
квартирував у нашого недале-
кого сусіда. Вони розмістилися 
в стодолі на горищі, де колись 
переховувався мій тато, і Ма-
рійка сказала, що тепер їм треба 
поспати, а завтра вдень можна 
буде з ними поговорити. 

Другого дня Степан розпо-
вів мені про правила конспі-
рації, про методи, які застосо-

вують більшовики, щоби 
вистежувати повстанців, 
як цьому протидіяти і як 
себе поводити в тій чи тій 
ситуації, які існують спо-
соби поширення листівок 
та іншої підпільної літе-
ратури. Дали прочитати 
Програму ОУН, підпіль-
ний журнал „Хрін“, стат-
тю про походження ро-
сійської нації, а також з 

півтора десятка різного змісту пов-
станських листівок. Мені це було 
цікаво і я охоче погодився на спів- 
працю.“ 

Володимитр Чубей у навчанні 
був наполегливий, відповідальний 
і принциповий. До прикладу: сту-
дентам можна було вибирати для 
вивчення іноземну мову, і він запи-
сався на англійську, хоч та давалася 
йому важко. Але коли викладачка по-
радила перевестися на німецьку, яку 
знав добре, він заповзявся і в друго-
му семестрі таки освоїв англійську і 
став одним із найкращих студентів 
групи. Приклад другий: усі предме-
ти в інституті викладали російською 
мовою, але він відразу перекладав і 
конспектував українською. До ком-
сомолу не вступав принципово.

Зі спогадів Володимира Чубея:
„Зимові канікули я провів удома, 

у селі. Увечері перед від’їздом захо-
дить до мене Василь і каже: „Влодку, 
ти не побоїшся відвезти літературу 

до Львова? Будемо поширювати“. Я 
без вагань узяв 2 валізки з листівка-
ми та іншою літературою і привіз 
до Львова. Василь дав мені також 
завдання підібрати 5 осіб для поши-
рення листівок.“

Годі терпіти кремлівське 
ярмо!

А листівки були такі:

„Воля народам! Воля людині!
Гімн поневолених народів СРСР

Союзом „незламним“ республіки вільні
Насильно скувала Московськая Русь.
Та знищений буде народами спільно
Наслідник царизму — Совєтський Союз.

Приспів: 
Годі коритися катові Сталіну!
Годі терпіти кремлівське ярмо!
Силами спільними станемо вільними,
Свободу народам, людині дамо!

Крізь бурі і грози ми йшли до свободи,
Та Ленін свободу на штик нанизав,
А Сталін нас мучить за вірність народу,
В колгоспне ярмо він нам шлях показав.

Приспів.“

А ще була листівка з карикатурою 
на Сталіна, який у вигляді свині риє 
земну кулю, а під нею такий текст: 

„Риє Сталін земну кулю своїм довгим 
рилом, 

„Демократію“ впихає світові насилу“.

Зі спогадів Василя Бучковського:
„Цю карикатуру намалював 

дуже талановитий художник, 
тому що подібність була вража-
юча. Але тих листівок було мало, 
десь по 10–15 штук. Тому я вирі-
шив їх розмножити.“ 

Ярослава ВЕЛИЧКО
Далі буде

P.S. Десь на початку 90-х років 
фотографії репресованих полі-
техніків із довідками про них екс-
понувалися на виставці „Борці за 
волю України“ у к. 226 головного 
корпусу Львівської політехніки, 
після того стенди було передано на 
кафедру історії України, а відтак  
матеріали безслідно зникли. Хто 
може допомогти в пошуках і по-
верненні стендів — просимо звер-
татися до редакції „Аудиторії“. 

SS Василь Бучковський

SS Гуртожиток на вулиці ЧистійПочаток у числі 29. 
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Війна стосується всіх
Третій рік на офіційному рівні 14 жовтня святкуємо День захисника 

України. Однак особливість така, що це свято узаконено під час війни. 
І ця війна триває. Чи потребує тепер армія нашої підтримки? Якої саме? 
А чи можемо ми тут, на мирній території, жити так, ніби війни немає? Про 
це розповідають ті, хто обрав собі особливу місію — волонтерство: Уляна 
Дідич (ГО „Допоможи фронту“), Надія Любомудрова („Просвіта“ Львівської 
політехніки), Андрій Салюк (волонтерська ініціатива „Львівський лицар“), 
Микола Савельєв (головний редактор газети „Ратуша“, колектив якої 
щотижня відвідує поранених).

Діяльність змінили

Усі волонтери запев-
няють, що за останній 
рік-другий їхня робота 
суттєво змінилася. На 
початку війни, коли ар-
мія не мала практично 
нічого, саме волонтер-
ські спільноти стали для 
неї рятівним колом. Тоді 
вони постачали військо-
виків усім, від продуктів 
і шкарпеток до амуніції 
та техніки. І досить часто 
робили це хаотично. Те-
пер волонтерські спільно-
ти отримують конкретні 
замовлення. Здебільшого 
вони стосуються затрат 
на інструменти, ремонт 
автомобілів, оптичні 
прилади, інструменти 
для хірургічних операцій 
у польових умовах.

— Попри те, що на 
сьогодні воїнів багато 
чим забезпечили, наша 
допомога для них важли-
ва, адже від держави вони 
отримують не в тих кіль-
костях, що потребують, 
і не завжди якісне. Чому 
так стається? По-пер-
ше, у нас офіційно нема 
воєнного стану, отож, 
армію забезпечують за 
процедурою мирного 
часу. По-друге, комісії 
очолюють або ж мають на 
них вплив люди без честі 
й совісті, які пропихають 
виробників, зважаючи не 
на якість виробу чи при-
строю, а керуючись мер-
кантильними інтересами, 
— каже Андрій Салюк. 

Волонтери також змі-
нили саму форму зби-
рання потрібних речей. 
Якщо колись вони прак-
тикували пропонувати 
покупцям у супермарке-
тах список потрібного, 
яке ті можуть придбати й 
покласти до візка, то те-
пер такої потреби немає.

— Отож, — каже 
Уляна Дідич, — у супар-
маркетах є лише наші 
скриньки, до яких ті, хто 
нам довіряє, можуть вки-
нути свою пожертву на 
дороговартісні потреби 
воїнів.

Тепер волонтерські 
спільноти співпрацюють 
із конкретними підрозді-
лами й закуповують саме 
те, що їм потрібно. 

Натомість волонте-
ри-просвітяни Львівської 
політехніки свою роботу 
зосереджують на при-
дбанні ліків для поране-
них, а також періодично 
готують на передову різ-
ні смаколики. Як розпо-
віла Надія Любомудрова, 
просвітяни відгукуються 
на щонайменші запити, 
особливо на найнагаль-
ніші, наприклад, лікарня 
отримає медикаменти 
через 2–3 дні, а поране-
ному вони потрібні вже. 

Відвідування пора-
нених у госпіталях — це 
окрема волонтерська 
праця. Микола Савельєв 
переконаний, що тако-
го жесту дуже потребу-
ють воїни, які втратили 
кінцівки, залишаються 

паралізованими, мають 
психічні розлади: 

— Повірте, що хлоп-
цеві, який втратив ногу, 
значно важливіше, що 
ви прийдете, принесе-
те йому фрукти, книжку 
і з ним поговорите, ніж 
коли дасте 100 грн. Він 
каже: „Я став інвалідом у 
молодому віці. А заради 
чого, якщо всім до мене 
байдуже, всі хочуть спо-
кійно жити?“.

Збайдужіли чи                     
не маємо грошей?

Ми допомагаємо ар-
мії щораз менше. Чому? 
Співрозмовники назива-
ють різні причини. Пер-
ша — це збайдужіння і 
неможливість постійно 
перебувати в напрузі, 
адже війна не тут, вона 
далеко, ми її не бачимо, 
не чуємо, зрештою, війна 
нас втомила. Не забувати 
про війну допомагає влас-
не участь у волонтерстві. 
По-друге, люди не мають 
грошей, адже на щоден-
ні витрати, комунальні 
платежі, продукти, пред-
мети першої потреби 
ціни стрімко зростають, 
натомість прибутки за-
лишаються, якими були. 

— Активність не 
зменшилася, можли-
вість — так, адже люди 
зубожіють, відчувають 
кризу. Ті, що нам постій-
но допомагають, тепер 
дають значно менше 
грошей, тому ми, від-

повідно, менше можемо 
придбати. Допомагає ді-
аспора — ось нещодавно 
у США Спілка української 
молоді влаштувала забіг, 
на якому зібрала 2020 
доларів, — каже Андрій 
Салюк. 

Ще одна причина 
зменшення активнос-
ті — щире переконання, 
що забезпечення армії 
повинно бути клопотом 
держави, а також упев-
неність, що тепер армія 
має достатнє державне 
фінансування. 

— Хто так вважає, не-
хай прийде до госпіта-
лю, де лежать поранені, 
і поспілкується з ними, 
— обурюється Микола 
Савельєв.

Чи ми можемо покла-
датися на корумповане 
військове керівництво, 
тимчасом як молодь ри-
зикує життям? Чи може-
мо казати: „Нехай влада 
думає“, якщо захисники 
на лінії вогню мають не-
якісне приладдя чи взут-
тя, у якому неможливо 
ходити?

Позаяк армія потре-
бує системних змін, то 
волонтери заохочують 
небайдужих, які можуть 
це робити, долучатися до 
реформ. Як каже Андрій 
Салюк, у справжній дер-
жаві армія завжди потре-
бує допомоги громадян. 
Якщо між громадянами 
й армією нема контак-
ту, то остання перетво-
рюється на найманців, 
котрі служать невідомо 
кому. Особливо це треба 
пам’ятати в час війни, бо, 
як написано на ФБ-сто-
рінці „Львівського ли-
царя“, війна стосується 
всіх, перемога залежить 
від кожного — незалежно 
від того, у Луганську ми, 
у Харкові чи у Львові. 

Ірина МАРТИН
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m Закінчення. Початок на 3 с.

(ІГСН Львівської політехніки) Ніна Гай-
дук наголосила на потребі бути відкри-
тими до людей з інвалідністю, створю-
вати всі умови для того, щоб полегшити 
їм життя, уможливити повноцінно ру-
хатися світом. 

— Ми намагаємося шукати можли-
вості міжнародної співпраці, щоб за-
позичити їхній досвід і впроваджувати 
ці напрацювання в нас. Адаптивна фі-
зична активність — це нова сфера нау-
ково-практичної діяльності. Ми знає-
мо про потреби, які існують, зокрема у 
Львові, тож намагаємося максимально 
використовувати всі умови, щоб це за-
проваджувати. Політехніка ще не має 
спеціальних можливостей для занять 

спортом особам з особливими потре-
бами, та кафедра фізичного виховання 
активно долучається до процесу впро-
вадження. Спираємося на підтримку 
наших колег із громади, — зазначила 
Ніна Гайдук. 

Однією з традицій Екуменічних 
тижнів є Всеукраїнський конкурс „Ре-
портери надії в Україні“. Цьогоріч він 
відбувся вже вп’яте і зібрав понад 400 
робіт. Перемогли чотири проекти. Їх 
автори — Антон Наумлюк, Євген Чак, 
Станіслав Юрченко, Естер Ожешко, ко-
манда документального фільму на радіо 
„Свобода“ під керівництвом Володимира 
Притули, Ірина Вовк (телеканал „ЗІК“), 
Литвиненко Дмитро (телеканал „СТБ“).

Підготувала Наталія ПАВЛИШИН

фестиваль

Туристична пісня —                   
те, що люблять в ІСТР

Із нагоди Всесвітнього Дня туризму 27 вересня в Яворівському 
національному природному парку вдев’ятнадцяте відбувся молодіжний 

фестиваль української туристичної пісні „Бабине літо“.

Не вперше його учасниками були 
студенти Інституту сталого розвит-
ку Львівської політехніки. Цьогоріч 
команда „Нелегали“ кафедри туризму 
здобула перемогу в новій номінації — 
„Туристичний вогник“. 

— Атмосфера фестивалю була над-
звичайна! Я готував авторську компо-
зицію на мелодію пісні „Попереду жа-
хи-шляхи“ гурту Ot Vinta. Взагалі, ста-
раюся бути якомога активнішим, щоб не 
обмежуватися лише навчанням, а й роз-
вивати свої таланти. Я входжу до Спіл-
ки української молоді, цьогоріч уперше 
вестиму власний гурток, граю на гітарі. 
Звик, що зі СУМ їздимо багато, тож для 
мене активне й насичене життя — це 
норма. Переконаний, що не можна про-
сто просиджувати в гуртожитку чи по-
стійно зависати у клубах, — каже один 
із учасників „Бабиного літа“ першокур-
сник ІСТР Валерій Локайчук.

Цьогоріч уперше за багато років 
дух фестивалю переміг конкурсність 

— так охарактеризувала „Бабине літо-
2017“ старший викладач кафедри туриз-
му Ольга Недзвецька. Не відчувалося 
конкуренції, а було приязне ставлення 
один до одного, взаємна підтримка. Ак-
тивною була, звичайно, і команда ІСТР, 
яка підготувала виступи в усіх конкурс-
них номінаціях.

З авторською піснею на музику „Бре-
менських музикантів“ виступила пер-
шокурсниця ІСТР Тетяна Лозинська. 
Дівчина каже, що на сцені завжди по-
чувається впевнено і любить виступати. 
Бо ще в школі брала участь у кожному 
святі. А такий фестивальний досвід був 
перший, тож і вражень багато. 

У „Бабиному літі“ також узяли 
участь студенти Технологічного ко-
леджу Львівської політехніки. Вони 
перемогли в номінації „Туристичний 
квартал“. Крім цього, „Парубком Роз-
точчя“ обрали студента цього коледжу 
Максима Дикого.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

18 жовтня о 21 год. у нічно-
му клубі Malevich студен-
ти ІНЕМ провадитимуть 
конкурс „Міс і містер 
ІНЕМ“ і святкуватимуть 
День економіста. Востаннє 
конкурс краси серед 
економістів відбувався 
2010 року. Для участі у 
відбірковому турі обрали 
п’ять найкращих дівчат і 
стільки ж хлопців — вони 
змагатимуться в парах.

У Львові триває проект 
до 80-ї річниці 
„Розстріляного 
відродження“. Стіни 
міських будинків 
розписують віршами поетів 
ХХ століття, які загинули 
від сталінських репресій. 
Активісти шукають 
художників та волонтерів 
для створення вуличних 
поетичних галерей. Пишуть 
на стінах вірші художники 
з ГО „Граніт“. 

Документальний фільм 
Леоніда Кантера та 
Івана Ясного „МІФ“ 
розпочинає тур містами 
України з допрем’єрними 
показами. До створення 
стрічки долучилися тисячі 
людей, які допомогли 
по крихтах зібрати 
відео та фотофрагменти 
життя Василя Сліпака. 
Доброчинці з усього 
світу надіслали кошти 
на виробництво фільму. 
У широкий прокат фільм 
вийде в січні 2018 року.

Фільм російського 
режисера Аскольда Курова 
„Процес“ номінували на 
міжнародну премію Silver 
Eye-2017 як найкращий 
документальний фільм 
Східної та Центральної 
Європи. Фільм, який 
розповідає про Олега 
Сенцова, потрапив 
до категорії „Історія“. 
Церемонія нагородження 
пройде від 24 до 29 
жовтня на Міжнародному 
фестивалі документальних 
фільмів у місті Їглава 
(Чехія). 

За матеріалами інформагенцій

екуменічний тиждень

„Гідність-Служіння-Солідарність.                       
На шляху оновлення країни“
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цікавий студент

Головне — бажання, а можливості 
будуть
Усі здобутки починаються з мрії і бажання їх 

досягнути. А ще — уміння правильно реагувати на 
можливості, які пропонує життя. Другокурсник Інституту 
гуманітарних і соціальних наук Денис Вертелецький 
опановує майстерність малих кроків, упевнено прямуючи 
до своєї мрії, намагаючись використовувати кожен шанс 
для саморозвитку в навчанні, громадській діяльності, 
захопленнях і хобі.

— Я — дніпрянин, та мав давню 
мрію переїхати жити до Львова. І це 
вдалося втілити. Мені було досить 
легко звикнути до цього міста. Я тро-
хи жив у Лондоні, де життя ще бурх-
ливіше й навіть клімат дещо схожий. 
Приїхавши до Львова, мав відчуття, 
що повернувся додому. Мені тут 
дуже затишно. Люблю гуляти містом 
— воно дуже багатогранне, красиве 
й неординарне. Багато будівель, ар-
хітектурних стилів і навіть вулички 
та окремі місця мені нагадують то 
Лондон, то кримську Євпаторію, де 
впродовж десяти років перебував по 
5–6 місяців на лікуванні, — розпочав 
розмову Денис.

Політехніку хлопець обрав за ба-
гатьма показниками. Та визначаль-
ними були рейтинг і порада друзів, 
із якими навчався в Англії. Мав чи-
мало добрих варіантів для навчання: 
і за кордоном — у США на криміна-
ліста, де на навчання навіть виділя-
ли ґрант, і в Україні — у Києві та у 
Львові.

— Вирішив, що спершу обов’язко-
во здобуду базову вищу освіту в Укра-
їні. Крім Львівської політехніки, 
навчаюся ще паралельно в коледжі 
економіки і права в Дніпрі. У майбут-
ньому хочу продовжити навчання за 
кордоном. Систему освіти там вже 
дещо знаю, бо встиг добре засвоїти 
за два роки навчання у старшій шко-
лі. Мені подобається їхній підхід до 
навчання. Звичайно, там значно про-
стіше вчитися. Та головна перевага 
в тому, що й учням, а особливо сту-
дентам дають більше можливостей 
для саморозвитку. Вони мають змогу 
робити власні проекти, просувати їх. 
У нас, на жаль, ще цього не практи-
кують ані школи, ані університети, 
— додав студент.

Ще один чинник, що приваблює 
Дениса у Львові, — це величезна 

кількість можливо-
стей. Найперше, 
завдяки близь-
кості до кордону 
можна й самому 
бувати на різ-
них міжнарод-
них конферен-
ціях, заходах, 
презентаціях і знайо-
митися як із цікавими 
людьми, так і з різним досвідом. Він 
намагається використовувати кожну 
таку нагоду. Особливо загорається 
цікавістю, коли є змога попрактику-
ватися в іноземних мовах — англій-
ській, німецькій, польській, які сту-
дент хоче знати на рівні носіїв мови.

Порівняно нещодавно Денис во-
лонтерив на святкуванні 50-річчя 
заснування Світового конгресу укра-
їнців, де мав нагоду познайомитися 
з діаспорою з Канади, із Казахстану.                           
І встиг навіть домовитися з директор-
кою молодіжних програм у Торонто 
Анастасією Бачинською, що в березні 
разом поїдуть до Дніпра, де вона до-
сліджуватиме історію цього краю.

Загалом студент зацікавлений у 
міжнародній співпраці з молоддю, а 
також із вихідцями з України. Каже, 
що це добра можливість реалізову-
вати масштабні проекти.

— Я хотів би працювати в ООН і 
поступово йтиму до того. Хочу об-
стоювати питання захисту прав осіб 
із обмеженими можливостями. Бо 
мало де їх права захищені, здебіль-
шого, як і в нашій країні, на них не 
зважають. Для мене це одне з пріо-
ритетних питань. Мрію в нашій краї-
ні, та й, зрештою, у цілому світі зро-
бити все для того, щоб суспільство 
зрозуміло: люди з обмеженими мож-
ливостями — такі, як усі, але мають 
певні потреби, на які варто зважати, 
— наголосив студент-міжнародник.

Окрім відвідування лекцій 
і старанних підготувань до 

практичних занять, Денис 
постійно займається самоос-

вітою. Каже, що коли починає 
досліджувати самотужки пев-

не питання, то завжди за-
чіпає якісь нові теми, 

вишукує якомога 
більше інформації 
про це.

— За три роки я 
більше вивчив пра-
вове поле, а також 
захопився фото- та 
відеозйомками. Ста-

раюся вишукувати ці-
каві ракурси, якісь не-
стандартні рішення, 
щоб мої роботи відріз-
нялися від інших і були 

впізнавані. Також освоїв дещо жур-
налістську сферу. Я — нештатний 
журналіст, фотограф і відеоопера-
тор сімейно-християнського теле-
каналу „Надія“. Зокрема працював 
над програмою „Сильне покоління“ 
— про молодь, яка допомагає міс-
цевим громадам, організовує різні 
розвитково-навчальні програми 
для дітей, бере участь в екологічних 
заходах, пропагує здоровий спосіб 
життя. Це справді зацікавлює людей 
і мотивує до змін. Також організо-
вував тренінг про вищу освіту і про 
можливості безоплатного навчання 
за кордоном.

Встигає студент бути активним 
і в громадській роботі. На першому 
курсі Денис прийшов у профбюро 
свого інституту, де впродовж року 
відповідав за інформаційний від-
діл. Був співорганізатором поїздки 
на Закарпаття, Дня першокурсника, 
багатьох різнопланових флеш-мобів 
для студентів. А цього року Дени-
сові запропонували доєднатися до 
роботи в новому — інформаційно-
му відділі Колегії та профбюро По-
літехніки. 

У всій своїй діяльності, навчан-
ні, мріях і починаннях Денис Вер-
телецький керується принципом: 
головне — бажання, а можливості 
завжди будуть.

Наталія ПАВЛИШИН
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за філіжанкою кави

Мистецтвом треба дивувати світ
Ви бачили картину, де кінь або лелека служить за 

носа, прапор — за чуприну, два човни або дві сільські 
хатини є очима, а легкі хмари — чолом? Чи, скажімо, вухо 
відомого художника — це водночас капелюшок панянки, 
спляча жінка — поле, а крила лелеки — виднокіл?

Репродукції картин цього худож-
ника „гуляють“ у соцмережах, по них 
влаштовують флешмоби зі запитан-
нями на кшталт „чи бачите там чи-
юсь тінь?“ або „скількох осіб бачи-
те?“. Автором картин „із подвійним 
змістом“ є художник із Бережан, що 
на Тернопільщині, автор логотипу 
до 200-річчя Т. Шевченка, випускник 
Інституту архітектури Львівської 
політехніки Олег Шупляк. Полотна 
такого змісту змушують задуматися, 
що не все в цьому житті так одно-
значно, що світ насправді багато-
гранний і складний, однак яскравий, 
особливий і неповторний.

Ідеться про серію „Двовзори“, а 
це близько 200 картин. Загалом з-під 
пензля художника вийшло близько 
тисячі робіт — окрім уже згаданої 
серії, це пейзажі, натюрморти, аб-
стракція. Однак саме „Двовзори“ 
давно стали візитівкою художника 
як в Україні, так і в світі.

Олег Шупляк талант малювання 
перейняв від мами, вчительки біоло-
гії, яка створювала картини на склі. 
Навчався в Бережанській художній 
школі, а згодом — на архітектурі у 
Львівській політехніці. 15 років пра-
цював у художній школі рідного мі-
стечка, де сам зростав.

Художник багато експеримен-
тує, пробує всі можливі напрями 
й техніки. Вважає це нормальним 
процесом, якого не треба боятися, 
адже так важливо знайти свій стиль, 

щоб тебе впізнавали, бо 
якщо художник працює, 
то самобутність, „власний 
почерк“ прийдуть самі со-
бою, з роками.

— Як виник задум 
„Двовзорів“?

— Ще у студентські 
роки, коли побачив подіб-
ні репродукції у книжці. 
Тоді зрозумів, що можна 
не просто малювати, зо-
бражувати щось як роз-
повідь, а творити художні образи, 
дивувати ними світ. Основне при-
значення таких картин — не ілю-
струвати життя, не перемальовувати 
з натури, а переосмислювати. Зреш-
тою, і в абстракціях я принципово 
відкидаю будь-який зображальний 
момент, а шукаю баланс кольорів, 
гармонію. Такі картини нібито не 
мають змісту, але він, 
власне, в цій гармонії. 
Переосмислюю зміст 
і форму — маніпулюю 
ними, міняю місцями. 
Спонукаю глядача поба-
чити іншу, паралельну 
реальність. Таким чином 
провокую його до аль-
тернативного осмислен-
ня світу і себе в ньому. 

— Ідеї творінь у Вас 
виникають завчасу чи вже 
під час роботи?

— Якщо говорити про „Двовзо-
ри“, то спершу в уяві 
народжується ідея, 
а вже потім її опра-
цьовую, зіставляю всі 
деталі… Це тривалий 
процес, коли треба 
продумати все до по-
дробиць. Абстракції, 
навпаки, народжу-
ються вже безпосе-
редньо під час роботи. 
Тут доводиться багато 
змінювати — діє так 
званий „автоматизм“ 
письма, де ти не зна-
єш, чим закінчиться 

робота, опираєшся на інтуїцію, тому 
від початку малювання картини і до 
її завершення можеш кардинально 
змінити задум.

— Не любите, коли Вас називають 
українським Сальвадором Далі.

Я застосовую подібні прийоми, 
як Сальвадор Далі. Однак ніколи не 
порівнював себе з ним, я не сюрреа-

ліст за його розумінням, 
у нас різні стилі, напря-
ми, я його не копіюю. 
І взагалі, художникові 
важливо, щоб його нази-
вали власним іменем.

Картини Олега Шу-
пляка часто мандрують 
виставковими залами не 
лише України — Тер-
нополя, Львова, Іва-
но-Франківська, Хмель-
ницького, Луцька, Києва, 
а й закордону — Польщі, 

Литви, Данії, Сербії, Іспанії, Пор-
тугалії, США, Канади. Однак світ не 
вабить художника.

— Мені комфортно в рідному 
містечку, — роздумує. — За кордон 
їдуть у пошуках кращих умов і за-
робітку. Однак там якщо отримуєш 
одне, то жертвуєш другим — роди-
ною, творчою свободою, адже до-
ведеться працювати на замовлення.

Олега Шупляка надихають рід-
ні краєвиди. У кожній його картині 
присутній український дух, рідна 
земля, її краса й неповторність, те, 
чим він живе в маленьких тихих Бе-
режанах.

Ірина МАРТИН
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арт-проект

Ретро-поштівки                     
зі сецесійними жінками
„Carte postale: жінка на зламі епох“ — ще упродовж двох місяців 

виставка з такою назвою відкрита в ЛНГМ ім. Б.Возницького 
(вул. Стефаника, 3). У її основі — колекція листівок кінця ХІХ — 
початку ХХ століття, яку зібрав люблінський філокартист Кшиштоф 
Юзефацький і передав Оксані Бобошко-Вандерховен.

Кінець поза-
минулого сто-
ліття — це час 
с т а н о в л е н н я 
стилю модерн, 
який у Львові 
набув віденсько-
го забарвлення й 
увійшов у істо-
рію мистецтва 
як явище сеце-
сії. Поширенню 
його сприяли 
ілюстровані поштівки, на яких най-
частіше зображали жіночу постать, 
струнку, вигнуту, як стебло (стилі-
зацію ліній запозичено в природи, 

із нею люди-
на перебуває 
в гармонії), з 
р о з п у щ е н и м 
пухнастим во-
лоссям, із куче-
рями.

С е ц е с і й н і 
жінки на ре-
тро-поштівках 
с п о н у к а ю т ь 
сучасних паня-
нок побачити 
власну, часто 

приховану, красу в їхніх природних 
вигинах і розкішності. І виникає 
підозра, що нам бракує плинності, 
плавності, граційності та спокійно-
го замилування життям і собою. Або, 
може, тих, хто б зупиняв і розвертав 
до дзеркала чи 
дивився з лю-
бов’ю в очі. Хто 
втишував би 
наш поспіх… 
На відкритті 
виставки, до 
речі, можна 
було зробити 
гарну власну 
світлину на тлі 
експонатів і 
взяти участь у 

фотоконкурсі, 
тож деякі від-
відувачки вигля-
дали дуже еле-
гантно в сукнях 
і капелюшках.

Генеральний 
директор гале-
реї Тарас Возняк 
зазначив, що ми 
маємо ілюзію 
розуміння жін-
ки. Її соціальний 

аспект змінний, часто вона присто-
совується до стандартів суспільства. 
Тож виставка до певної міри відо-
бражає феномен жіночого буття.

Оксана Бобошко-Вандерховен 
розповіла, як стала власницею цих 
„маленьких карточок, які дають ве-
лику насолоду“:

— Цю ко-
лекцію почав 
збирати чо-
ловік з вели-
кої любові до 
своєї дружи-
ни, яка по-
мерла, народ-
жуючи другу 
дитину. Доля 
звела нас із 
Кшиштофом 
Юзефацьким 
у справах біз-
несу, а об’єд-
нала — любов до сецесії. Колекція 
нараховує дві тисячі листівок, на ви-
ставці ж представлено лише двісті.

Експозиція не є простою, це 
виставка-діалог — листівки пере-
гукуються з експонатами галереї. 
Гармонійним доповненням їх стали 
витинанки Дарії Альошкіної — вони 
створюють відповідну атмосферу. 
Крім цього, виставляння поштівок 
супроводжуватимуть майстер-класи 
й лекції, присвячені музам, які нади-
хали митців.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко

Нобелівську премію з літератури 
отримав британський письмен-
ник японського походження 
Казуо Ішіґуро. Він — лауреат 
Букерівської премії, автор чис-
ленних романів та оповідань, за 
якими знято відомі фільми — „Біла 
графиня“, „Найсумніша музика 
на світі“, „Наприкінці дня“ й „Не 
відпускай мене“. Останній твір 
маємо в українському перекладі 
— вийшов друком у „Видавництві 
Старого Лева“.

Від 6 до 14 жовтня в одному з 
найстаріших кінотеатрів Європи 
„Одісей“ та в кінозалі „Палацу 
Європи“ у Страсбурзі (Франція) 
покажуть 5 українських фільмів 
та 4 короткометражки. Жителі 
Страсбурга, дипломати 47 дер-
жав-членів Європи, співробітники 
Секретаріату, органів Ради Євро-
пи та інституцій Європейського 
Союзу зможуть подивитися „Чужу 
молитву“ Ахтема Сеітаблаєва, 
„Рідних“ Віталія Манського, „Чер-
воного“ Зази Баудзе, „Сторожову 
заставу“ Юрія Ковальова та корот-
кометражні стрічки учасників і 
переможців Одеського міжнарод-
ного кінофестивалю.

До 200-річчя „Оссолінеуму“ — 
національної бібліотеки Польщі 
— у ЛНГМ ім. Б. Возницького від-
крили виставку „Скарби музею 
князів Любомирських“. Любо-
мирські — княжий рід польських 
магнатів, їхні палаци в Дубно та 
Львові збереглися й досі. Любо-
мирські зібрали багату колекцію 
мистецьких творів, згодом їхній 
приватний музей став частиною 
закладу Оссолінських. Після війни 
музейні раритети націоналізува-
ли, більшість із них потрапили до 
Львівської галереї мистецтв. Тепер 
уперше їх виставили для огляду 
у великій кількості. На виставці 
представлено живопис і скульпту-
ру від XVI до XX ст.

27–29 жовтня відбудеться між-
народний фестиваль-конкурс 
хореографічних мистецтв Day Of 
Dance 2017. Брати в ньому участь 
можуть як діти, так і молодь до 23 
років. А також — без вікових обме-
жень — професіонали. На конкурсі 
треба представити дві компози-
ції у вибраному танцювальному 
жанрі.

За матеріалами інформагенцій
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високі ноти

Знову контрастні „Контрасти“
У Львові, Тернополі й Києві триває XXIII Міжнародний фестиваль 

сучасної музики „Контрасти“. До 15 жовтня музиканти й 
композитори з України, США, Польщі, Болгарії, Норвегії, та інших 
країн дають концерти в різних місцевих локаціях.

Відкривав фест 6 жовтня Академіч-
ний симфонічний оркестр Львівської 
філармонії — він виконав твори Бели 
Бартока та Джона Адамса. Тарас Криса, 
головний диригент оркестру, розпо-
вів, що виконання твору Бартока було 
однією з його ідей, тож „Музика для 
струнних, ударних і челести“ вперше 
прозвучала у Львові.

Загалом має відбутися 22 події. За 
словами директора фестивалю Богдана 
Сегіна, програму сформовано на заса-
дах поєднання поколінь: контрасти 
музики початку ХХ і початку ХХІ сто-
літь, монографічні концерти, присвя-
чені українським композиторам. Про-

звучать твори менш знані, але не менш 
цікаві — наприклад, рання фортепіан-
на музика Валентина Сильвестрова. У 
межах „Ночі „Контрастів“ буде реалі-
зовано проект міні-моно-опер — тво-
ри тривалістю від однієї до п’яти хви-
лин дев’яти українських композиторів. 
Електронна, електронно-акустична 
музика, мультимедійна інсталяція — 
„Контрасти“ різні.

У День захисника Вітчизни, 14 
жовтня, буде спеціальна програма 
„Реквієм для воїна“: запрезентують 
цьогорічні твори, які написали україн-
ські композитори в пам’ять про опер-
ного співака Василя Сліпака.

палітра

Філософія, передана через живопис

Володимир Лобода виставлявся 
в Національному музеї у Львові 

ім. А. Шептицького понад 25 років 
тому. Але цей яскравий представник 
українського андеґраунду, маляр, 
графік і скульптор вартий більшої 
уваги. Тож відкриття ретроспективної 
виставки його творчості „За зорею 
ідучи…“ у стінах музею — спроба 
показати різні етапи розвитку 
багатогранності цього митця.

Усі представлені твори об’єдну-
ють роздуми автора про людину та 
взаємини між людьми, які не раз на-
бувають конфліктних ситуацій. На 
початках творчості митець зверта-
ється до історичних мотивів — пе-
редає дух нескореності нації, дух 
свободи, потім експресія в його ком-
позиціях зростає. Ще згодом худож-
ність полотен стає більш знаковою і 
символічною.

Мистецтвознавець Роман Яців 
відзначає у Володимира Лободи по-
слідовну чесність зі собою і відваж-
ність давати відверті оцінки нашо-
му суспільному буттю. Художник 
послідовний у своєму естетичному 
світогляді — розвиває власну філо-
софсько-мистецьку доктрину від 70-х 

років. Його магічний реалізм й аван-
гардні посили — органічне переда-
вання енергетики Наддніпрянщини, 
де Володимир Лобода народився. Він 
задумується над архетипами, тран-
сформує їх у пластичні форми. Він 
не просто зображає дійсність, він 
поглиблює контекст — занурюється 
в питання етики, моралі, духовності.

Творчість Володимира Лободи 
важко зрозуміти без знання світової 
культури, вона — цілісна й сучасна 
і є клондайком для тих, хто працює 
в царині мистецтвознавства, адже 
більша частина праць залишилася 
поза межами експозиції.

Сторінку підготувала                                         
Наталя ЯЦЕНКО

книги, музика, кіно

 •  Новий роман Сергія Жада-
на „Інтернат“ вийшов не лише у 
друкованому форматі, а й елек-
тронному. Електронну версію 
представлено в інтернет-мага-
зині електронних книг „Андро-
нум“. На цей „великий роман 
про війну“ поціновувачі твор-
чості письменника чекали три 
роки: ще навесні 2014 року, коли 
з друзями подорожував Донба-
сом, почав писати „Луганські 
щоденники“, потім — розповіді, 
вірші, публіцистику, і з’явився 
задум написати роман. У тво-
рі події в АТО передані очима 
звичайного шкільного вчителя. 
Автор вважає, що цю книгу до-
бре було б прочитати людям, які 
ніколи не були на сході України 
й мають уявлення про тамтешні 
події лише з повідомлень ЗМІ.

 •  Гурт Kozak System репре-
зентував давно анонсований 
відеокліп на пісню „У осені очі 
твої“. Його режисер — Дмитро 
Маніфест. Слова до композиції 
написав лідер групи „Фіолет“ 
Сергій Мартинюк. За словами 
фронтмена гурту Івана Леньо 
(для зйомок він спеціально пе-
ревтілився у мрійливого та ро-
мантичного художника), колек-
тив продовжує експериментува-
ти з текстами. „Якщо уявити, що 
осінь — це атмосферний трисе-
рійний серіал, то, вважаємо, що 
саундтреком до цієї пори року 
якнайкраще підходить саме ця 
пісня. Гадаємо, що ми виграли 
кастинг у самої осені“, — про-
коментували свою відеопрацю 
„Козаки“.

 •  Ще від кінця вересня (орієн-
товно — до 18 жовтня) в укра-
їнських кінотеатрах можна 
побачити новий український 
фільм „Припутні“. Автори сце-
нарію — Аркадій Непиталюк та 
Роман Горбик, продюсери — 
Юрій Мінзянов та Влад Ряшин. 
Фільм комедійний і розповідає 
про самотні долі трьох жінок 
— бабусі, доньки та онуки. Зви-
чайна поїздка на гостини до ба-
бусі в маленьке, майже забуте й 
покинуте мешканцями село на 
Чернігівщині несподівано змі-
нює їх. Зйомки фільму прохо-
дили на Київщині та Чернігів-
щині. Як саундтреки до фільму 
використано пісні гурту „Воплі 
Відоплясова“.
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до дня бібліотек

Перший театр — уперше в НТБ
Цьогоріч на акції „Ніч у бібліотеці“ та з нагоди відзначення „Днів 

Японії у Львівській політехніці“ творчий колектив і режисер 
Першого театру Олена Крилова погодилися на експеримент 
— зіграти виставу „Крила ангела“ у приміщенні бібліотеки на 
Професорській.

Ідея втілити на сцені твір „Еле-
гія“ японського письменника, ла-
уреата Нобелевої премії з літера-
тури Ясунарі Кавабати належить 
художниці Дарії Зав’яловій. Тала-
новита режисерка Олена Крилова 
в жанрі театральної імпровізації 
показала чуттєву історію життя та 
кохання Людини.

У вступному слові пані Олена 
розповіла, що постановка цієї ви-
стави стала шляхом до пізнання 
культурного всесвіту Японії. Перед 
глядачем постає багатогранність 
та тонкощі японських традицій: 
майстерність чайної церемонії, 

театральне перевтілення, поезія, 
музика й особливості ужиткового 
мистецтва. Адже спеціально для 
вистави працював творчий колек-
тив художників: авторський роз-
пис кімоно — Віоліни Даренської, 
авторський розпис віяла — Олени 
Зотової, набір для чайної церемо-
нії виготовив Юрій Токарський. 
Виставу доповнює сучасний підхід 
художника зі світла з використан-
ням відеоряду.

Щодо самої вистави, то вона 
вразила своєю експресивністю та 
емоційністю, актори чудово змогли 
передати почуття персонажів, зму-

шуючи глядачів співпереживати. 
До останньої хвилини увага зали 
була повністю прикута до подій на 
сцені, п’єса змогла знайти відгук у 
серці кожного.

Працівникам бібліотеки пощас-
тило стати свідками „творчої кух-
ні“ дійства: монтування декорацій, 
освітлення, апаратури звукового та 
відео-супроводу і, безумовно, ре-
петиції. А ще хочемо похвалитися, 
що принаймні у Львові театральний 
виступ у стінах бібліотеки відбув-
ся вперше, що робить цю подію 
унікальною. Ми й надалі хочемо 
дивувати вас цікавими заходами, 
тому стежте за нашим сайтом та 
сторінкою у Facebook, адже саме 
там з’являтимуться анонси наших 
майбутніх активностей.

Петро ХОМА,
бібліотекар І категорії НТБ

постфактум

Творчість доступна кожному
У межах цьогорічного Форуму видавців події відбувалися у 

вигляді лекцій, дискусій та майстер-класів, скерованих на 
розкриття творчого потенціалу кожного. Авторка цих рядків 
відвідала лекцію на тему психології творчості в кінематографі, 
а також майстер-клас для письменників-початківців.

Українська письменниця, пси-
холог та метафізик Таля Пруткова 
показала на прикладі фільмів „Гіпо-
потам“ і „Патерсон“, де ж криється 
джерело натхнення та як важливо 
дозволити собі творити. Спираю-
чись на сюжет фільму „Гіпопотам“, 
лектор розповіла, що навіть видат-
ні автори можуть зайти в глухий кут 
у своїй роботі. Зазвичай причиною 
цього є те, що часто під тиском жит-
тєвих обставин та проблем людина 
черствіє, стає менш чутливою до 
того, що її оточує. Адже натхнення 
— це саме життя, пропущене крізь 
серце письменника.

Фільм „Патерсон“ став прикла-
дом того, що будь-хто може бути по-
етом, і дуже важливо дозволити собі 
це. Загалом теза „кожен має право на 
творчість в усіх її виявах“ була осно-
вою лекції.

Якщо попередній захід був 
виключно надихаючим, то май-
стер-клас для початківців — більш 
критичним. У ньому брали участь 
українська письменниця-прозаїк Вік-                          
торія Гранецька, автор детективів 
В’ячеслав Васильченко та письмен-
ник і видавець Олексій Жупанський.

Темою виступу Вікторії Гра-
нецької були типові помилки серед 
письменників- початківців. Оскіль-
ки вона є лауреаткою літературної 
премії „Коронація слова“ й пізніше 
не раз побувала там у складі журі, 
тож має чималий досвід, пов’язаний 
із типовими недопрацьованнями 
в рукописах. Серед них були такі: 
кальковані мовні образи, шаблонні 
описи природи та персонажів, вели-
ка кількість прикметників, авторські 
слова-паразити, а також нетипові 
імена, які часто обирають автори, 

щоб додати оригінальності персона-
жам. Письменниця зауважила, що в 
цьому випадку краще підходить ім’я, 
яке є звичним для того регіону, про 
який ви пишете. Також вона дала 
кілька порад, серед яких — „знайти 
хорошого, дружнього редактора, 
який вміло проаналізував би ваш 
текст та зазначив усе те, що псує 
вашу роботу“. Бо лише добре про-
працьований текст може зацікавити 
видавництво.

Автор В’ячеслав Васильченко 
виступив із короткою промовою, 
пов’язаною з одним питанням „Для 
чого це тобі потрібно?“. Він заува-
жив, що недостатня мотивація ладна 
зламати молодого автора на шляху 
до успіху, тож новачок має мати чіт-
ку мету, причину та основу для своєї 
творчості. Насамкінець Олексій Жу-
панський розповів про те, що важли-
ву роль у зацікавленості видавництв 
до вас як до автора може відіграти 
ваша активність у соціальних мере-
жах. І якщо вам удасться там „пошу-
міти“, на вас, однозначно, звернуть 
увагу.

Ольга НАЛИВАЙКО
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із редакційної пошти

У ч. 28 „Аудиторії“ на улюбленій сторінці студентів „Перерва“ вкралася прикра помилка — із 
технічних причин опубліковано ґратку з іншого кросворду. Усім, хто телефонував до редакції, 

ми пояснили цю неприємну ситуацію й пообіцяли виправити її в черговому числі. А в електронній 
версії й узагалі розмістили правильний варіант. І ось отримали лист-претензію, написану з 
гумором. Ділимося з вами, шановні читачі, можливим сценарієм впливу незначної помилки на 
великі почуття.

Кросворд „Розчарування“
Ми палкі шанувальники вісни-

ка „Аудиторія“. Ось уже котрий рік 
щотижня з нетерпінням чекаємо 
на новий випуск. Нам неймовір-
но подобаються ваші статті, вони 
пізнавальні й захопливі. Хочемо 
подякувати всім журналістам.

Але, на жаль, днями нас спітка-
ло жахливе розчарування. Деякі з 
наших друзів сприйняли це занад-
то близько до серця. Ділимося з 
вами цією трагічною історією як 
доказ того, що невелика помилка 
ледь не призвела до розбитих сер-
дець.

Одного теплого осіннього ве-
чора двоє закоханих поверталися 
з романтичної прогулянки парком. 
Легкий вітерець розвіював її во-
лосся, торкаючись його мужнього 
плеча. Вона думала про вічне, а він 
про „Аудиторію“. Лише хвилину 
тому вони ввійшли до гуртожит-
ку, а на них уже чекав улюблений 
тижневик. Без слів зрозуміли, як 
пройде їхній вечір.

Після вечері, лежачи на скри-
пучому, вузенькому ліжку, пара із 
задоволенням дійшла до своєї улю-
бленої рубрики, а саме — кросвор-
ду. Вечір мав бути чудовим, але все 
обернулося жахливою трагедією. І 
хто б міг подумати, що виною цьо-
му стане дукат? Саме він, відповідь 
на перше питання „по горизонта-
лі“. Він, тримаючи олівець, шукав 
потрібний рядок для вишептаного 
нею слова. „Хмм… може по верти-
калі?“, — запитав юнак. Дівчина 
вже читала чергове питання й не 
задумуючись кивнула. Від цього 
моменту все пішло шкереберть. 
Горизонталі, вертикалі, цифри і 
клітинки ніби сказились. Вона ду-
мала, що він не вміє писати, а він, 
що явно любить її не за розум. Ше-
піт перейшов на крик, комплімен-
ти — у звинувачення. Затуманений 
розум уже не міг чітко мислити. 
Адреналін зашкалював. Газета по-
летіла у вже і так налякану сусідку. 
„Пішов геть, недоумку!“, — про-

кричала вона. Із гуркотом дверей 
почулося розлючене „Істеричка!“. 
Наступного дня до засмученої 
дівчини прийшли друзі. Під час 
намагань хоч якось розговорити 
її мова дійшла до злощасного кро-
сворду.

— Що-що? — почала прислуха-
тися дівчина.

— Та я ж кажу. Сидимо вчора, 
розгадуємо кросворд, а він непра-
вильний! Ох і злі ми були, уявля…

Але вона вже думала про нього 
і якими дурними вони були. Нара-
зі дівчина пішла миритись, а ми 
вирішили поділитися з вами цією 
історією. 

Тож на майбутнє, будь ласка, 
будьте відповідальнішими до ва-
шої роботи і пам’ятайте, що не-
значна помилка може призвести 
до розриву стосунків і зменшення 
популяції населення України.

Ваші палкі, нестримні і, на щастя, 
досі закохані шанувальники

наш календар
14 жовтня — Покрова Пресвятої Бо-
городиці.
14 жовтня — День захисника Укра-
їни.
15 жовтня — День працівників хар-
чової промисловості. 
17 жовтня — Міжнародний день бо-
ротьби з бідністю.

Пам’ятні дати
12.10.1492 — іспанська експедиція 
Христофора Колумба відкрила Аме-
рику.
12.10.1892 — народився Михайло 
Кравчук, знаний український мате-
матик.
12.10.1957 — від рук більшовицького 
агента загинув Лев Ребет, діяч ОУН.

13.10.1865 — помер Петро Гулак-Арте-
мовський, український поет, байкар.
14.10.1942 — створення Української 
Повстанської Армії (УПА).
15.10.1854 — народився Оскар Вайлд, 
англійський письменник, автор ро-
ману „Портрет Доріана Грея“.
15.10.1895 — народився Володимир 
Ґжицький, український письменник.
15.10.1959 — у Мюнхені від рук аген-
та КҐБ загинув Провідник ОУН Степан 
Бандера.
16.10.1903 — помер Михайло Обачний 
(Косач), український письменник i 
перекладач, брат Лесі Українки.
16.10.1936 — помер Тимотей Борду-
ляк, український письменник.
16.10.1987 — у Львові створили Това-
риство Лева.
17.10.1831 — Майкл Фарадей відкрив 
явище електромагнітної індукції.

17.10.1887 — помер Ґустав-Роберт 
Кірхгоф, німецький фізик.
17.10.1936 — народився Іван Драч, 
український поет і громадський 
діяч.
17.10.1990 — на Майдані Незалеж-
ності в Києві закінчилося голоду-
вання студентів, які домоглися від 
Верховної Ради УРСР ухвалення по-
станови про виконання своїх вимог.
18.10.1918 — створили Українську На-
ціональну Раду у Львові.
18.10.1945 — заснували Ужгород-
ський університет.
18.10.1990 — український національ-
ний прапор замайорів над Львів-
ською політехнікою.
18.10.1845 — народився Юліан Мед-
ведський, славетний український 
науковець, якого тричі обирали рек-
тором Львівської політехніки.
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Горизонтально: 
1. Золота монета, яку вперше відкарбовано у Ве-
неції, а з ХІV ст. — в багатьох країнах Європи. 
4. Пучок ягід, гроно калини. 7. Коливання земної 
поверхні, підземні поштовхи, що відбуваються у 
надрах землі або в земній корі. 10. Гора в Греції, 
місце перебування Аполлона та муз. 12. Природний 
або штучний водоспад, що спадає уступами. 13. У 
давньогрецькій міфології богиня мудрості, опікун-
ка наук і ремесел. 16. Назва руйнівної сили вихорів 
над сушею у Північній Америці. 17. Саморушний 
та самонавідний підводний снаряд, яким озбро-
єні військові кораблі, субмарини. 18. Авторська 
примітка в тексті п’єси. 21. Сукупність слів якоїсь 
мови чи діалекту. 23. Лінія, що зображає процес, 
який відбувається при незмінному тиску. 25. Одне 
з найдавніших міст Грузії, адміністративний центр 
регіону Квемо Картлі. 27. Самець вівці. 29. Музич-
ний інструмент. 31. Частина тіла людини, в якій 
міститься мозок. 32. Пристосування організму до 
умов існування, до оточення. 33. Ріка в Україні, ліва 
притока Дніпра, на якій стоїть Чернігів. 34. Гора зі 
стрімкими схилами та гострими виступами; бескид.  

Вертикально:
1. Самоврядна держава, що входила до складу Бри-
танської імперії — раніше її колонія. 2. Випадок, 
пригода, складна судова справа. 3. Розпорядник 
банкету. 4. Коштовний вінець на голові монарха як 
символ влади. 5. Теслярська сокира з широким лезом. 
6. Таблиця розміщення небесних світил, яку складають 
астрологи для пророкування долі людини. 8. Перетво-
рення приватної власності на державну. 9. Галузь істо-
ричної науки, яка вивчає культуру і побут народів світу; 
етнографія. 11. Невеликий лісовий гризун з пухнастим 
хвостом. 14. Місто Львівської області, яке в ХІХ ст. 
було одним з найбільших центрів видобутку нафти та 
озокериту в Європі. 15. Типовий зразок, еталон, яко-
му повинно відповідати щось за розмірами, формою, 
якістю. 19. Вежа із сигнальними вогнями, які вказують 

шлях суднам. 20. Ця „прикраса“ виростає у чоловіка на 
голові, коли дружина його зраджує. 22. Сезон збирання 
цукрової тростини на Кубі. 24. Особа, яка одночасно 
має громадянство двох держав. 26. Три самостійні тво-
ри одного автора, пов’язані єдністю задуму, сюжету. 
27. Цінний сорт кришталю. 28. У давньогрецькій міфо-
логії — вродливий юнак, який закохався у власне ві-
дображення у воді й помер від нерозділеного кохання. 
30. Гроші, що їх видають у рахунок майбутніх платежів. 
31. Балет вірменського композитора А. Хачатуряна.

Склала Христина ВЕСЕЛА

Кросворд
1 2 3 4 5 6

7

8 9

10 11 12

13

14 15

16 17

18 19 20

21 22

23 24 25 26

27 28

29 30 31

32

33 34

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 26
Горизонтально: 7. Карантин. 8. Одаліска. 10. Ерос. 11. Арагон. 12. Істота. 13. Ано-
малія. 14. Тракт. 17. Шпага. 19. Гарде. 20. Лорак. 21. Катет. 23. Аматі. 26. Бумеранг. 
30. Сакура. 31. „Ернані“. 32. Торг. 33. Кілометр. 34. Авіабаза. 
Вертикально: 1. Тріада. 2. Стіна. 3. Ането. 4. Посол. 5. Надія. 6. Оскома. 7. Квант. 
9. Атака. 15. Русалка. 16. Телепат. 17. Шпалера. 18. Газават. 21. Косяк. 22. Текіла. 
24. Ананас. 25. Іріда. 26. Балет. 27. Метро. 28. Ангар. 29. Гелій. 

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 29
Горизонтально: 4. Паланка. 7. Залізо. 9. Освіта. 11. Комар. 12. Плахта. 13. Огірок. 
15. Кетяг. 17. Еркер. 18. Тенор. 19. Арго. 20. Ікра. 23. Апорт. 25. Анонс. 26. Афера. 27. Су-
ниця. 28. Лекало. 29. Карат. 31. Плеяда. 32. Альбом. 33. Балатон.
Вертикально: 1. Замок. 2. Барометр. 3. Актор. 5. Рабатка. 6. Сторона. 8. Інтерпре-
тація. 10. Вегетаріанець. 12. Преферанс. 14. Коромисло. 15. Каторга. 16. Горілка. 
21. Чорнило. 22. Початок. 24. Секретар. 29. Кагат. 30. Таґор.

J J J
Хлопець учить білявку по телефону, як 
користуватися фотошопом:
— Відкрий одне вікно, потім друге, по-
тім закрий перше. Вийшло?
— Вийшло.
— І що стало?
— Холодно стало.

J J J
— Степане, куди поспішаєш?
— На виставку…
— Думаєш, на тебе будуть дивитися?

J J J
Моя подружка шукає інтелігентних 
співрозмовників за єдиним принципом: 
щоб не перебивали…
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Національний університет „Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення посади директора Коломийського 

політехнічного коледжу Національного університету                                                                                                    
„Львівська політехніка“.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають 
такі документи: заяву, особовий листок обліку кадрів із 
фотографією, автобіографію, копію паспорта, копії до-
кументів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, 
список друкованих праць і винаходів, завірених за вста-
новленим порядком.

До участі в конкурсі допускаються громадяни України, 
котрі вільно володіють українською мовою, мають науко-
вий ступінь та/або вчене звання, відповідну підготовку та 

стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 
відповідного профілю не менше 5 років.

Термін подання документів на конкурс — місяць із 
дня опублікування оголошення в газеті.

Документи на участь у конкурсі прохання надсилати 
на ім’я ректора Національного університету „Львівська 
політехніка“ за адресою: 
79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кім. 303.

Житлом університет не забезпечує.
Ректорат

Національний університет „Львівська політехніка“
 оголошує конкурс на заміщення посади директора 

відокремленого структурного підрозділу Навчально-наукового 
Інституту підприємництва та перспективних технологій                                                                                              

Національного університету „Львівська політехніка“.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають 

такі документи: заяву, особовий листок обліку кадрів із 
фотографією, автобіографію, копію паспорта, копії до-
кументів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, 
список друкованих праць і винаходів, завірених за вста-
новленим порядком.

До участі в конкурсі допускаються громадяни України, 
котрі вільно володіють українською мовою, мають науко-
вий ступінь та/або вчене звання, відповідну підготовку 

та стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних 
закладах відповідного профілю не менше 5 років.

Термін подання документів на конкурс — місяць із 
дня опублікування оголошення в газеті.

Документи на участь у конкурсі прохання надсилати 
на ім’я ректора Національного університету „Львівська 
політехніка“ за адресою:                           
79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кім. 303.

Житлом університет не забезпечує.
Ректорат

Національний університет „Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення посад завідувачів кафедр:

 • архітектурного проектування та інженерії;
 • електроенергетики та систем управління;
 • систем штучного інтелекту; 
 • теоретичної механіки та динаміки машин;
 • теплоенергетики, теплових та атомних елек-

тричних станцій; 
 • філософії; 
 • фотограмметрії тагеоінформатики.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають 
такі документи: заяву; особовий листок обліку кадрів 
з фотографією; автобіографію; копії документів про 
вищу освіту, наукові ступені і вчені звання; список дру-
кованих праць і винаходів із зазначенням публікацій 
в журналах, що входять до наукометричних баз даних 
(Scopus, Webof Science) та індексу Гірша, завірених за 

встановленим порядком; згоду на збір та обробку пер-
сональних даних; копії паспорта та трудової книжки.

До участі у конкурсі на заміщення посад завідувачів 
кафедр допускаються особи, які мають науковий сту-
пінь доктора чи кандидата наук та вчене звання про-
фесора чи доцента відповідно до профілю кафедри, а 
також стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 
років. 

Термін подання документів на конкурс — місяць 
з дня опублікування оголошення в газеті.

Документи на участь у конкурсі прохання надсилати 
на ім’я ректора Національного університету „Львівська 
політехніка“ за адресою:
79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кім. 303, тел. 258-24-82.

Житлом університет не забезпечує.
Ректорат
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для львів’ян і гостей міста

Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету                                                
ім. С. Крушельницької
12, 18 жовтня — „Летюча миша“ 

(оперета). 18.00.
13 жовтня — „Баядерка“ (балет). 18.00.
14 жовтня — Музика дзеркальної зали. 

16.00.
15 жовтня — „Білосніжка та семеро 

гномів“ (балет). 12.00, Музика 
дзеркальної зали. 15.00, 16.00, 
„Мадам Баттерфляй“ (опера). 18.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
12 жовтня — „Віяло леді Віндермір“. 

18.00.
13 жовтня — „Труффальдіно з Бергамо“. 

18.00.
15 жовтня — „Ревізор“ (прем’єра). 18.00.
17 жовтня — „Наталка Полтавка“. 18.00.
18 жовтня — „Безодня“. 18.00.

Камерна сцена
13 жовтня — „Сестри Річинські“ 

(прем’єра). 18.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
13 жовтня — „MA-NA HAT-TA (Небесна 

земля)“. 19.00.
14 жовтня — „Благодарний Еродій“. 

19.00.
15 жовтня — „Забави для Фауста“. 19.00.

Львівський академічний 
драматичний театр                                   
ім. Лесі Українки
13 жовтня — „Перетворення“. 19.00.
14 жовтня — „Слава героям“. 19.00.
15 жовтня — „Баба Пріся“. 19.00.

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ
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Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 154136

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

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

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН

Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

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

Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 171240

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ
Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:

освіти і науки — Ірина МАРТИН
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературні редактори — Олег СЕМЕНИШИН, 
Микола ЗУБКОВ
Комп’ютерне складання — Дмитро ГРИГОРЧАК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 

Редакція не завжди поділяє позицію авторів. 

За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 

При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.

На першій сторінці — світлина Наталії ПАВЛИШИН. 

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи: 
диплом ДВ № 011150, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Барановича Дмитра Сергійовича;
диплом магістра ВК  №  25902851, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Карабана Василя Ми-
колайовича;
диплом бакалавра ВК № 36584784, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Скрипко Катерини 
Олександрівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Бурко Юлії Михайлівни;
студентський квиток № 11365662, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Сусляк Катерини                          
Вікторівни;
студентський квиток № 11870163, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Дупак Ольги Михай-
лівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Санагурської Юлії Олегівни;
студентський квиток № 11342367, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Люшин Ірини Олексі-
ївни;
студентський квиток № 11828982, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Кушик Віри Михайлівни.

увага! конкурс

Змагання роботів
27–28 жовтня 2017 року в Національному 
університеті „Львівська політехніка“ 
відбудеться конкурс „Всеукраїнські змагання 
з перегонів автономних роботів за Кубок 
Львівської політехніки“. Мета змагань — 
виявити, відібрати та підтримати обдаровану 
молодь, розвинути й зреалізувати її творчі 
здібності, підвищити якості підготовки 
кваліфікованих фахівців.

Участь у конкурсі можуть брати команди, що 
представляють вищі навчальні заклади України не-
залежно від форм власності та підпорядкування, до 
складу яких увіходять студенти, аспіранти й док-
торанти. Учасниками конкурсу можуть також бути 
команди студентів вишів інших країн та команди 
аматорів робототехніки.

Місце проведення заходу — Студентська бібліо-
тека Національного університету „Львівська полі-
техніка“ (вул. Митрополита Андрея, 3).

Зареєструватися та докладніше довідатися про 
умови конкурсу можна на сайті „Всеукраїнські зма-
гання з перегонів автономних роботів за Кубок 
Львівської політехніки“ у межах Порталу Львівської 
політехніки (http://lp.edu.ua/robocup).




