освітній студентський тижневик
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Як відвідати 13 країн
				майже без грошей?
Василь Ленько — один
із переможців змагання
StartUp Competition
у межах ІТ Arena

6

Дорогою болю
і страждань —
до Казахстану.
70 років по тому

14

Гітари спроможні
стріляти сильніше
і влучніше
від „градів“

18 с.

19

2

ВАША ДУМКА

ч. 32 [2992]
26 жовтня — 1 листопада 2017

Що Вас не влаштовує в гуртожитку, а що подобається?
Пригадайте, що найперше спадає
на думку про навчання в університеті, особливо в тих, хто мешкав
у гуртожитку? Найчастіше саме
гуртожитське життя найбільше
запам’ятовується зі студентських
років. Адже це найяскравіший
сплеск емоцій — і позитивних,
і негативних, які вперше таким
шквалом влітають у наше життя після досить безтурботного
проживання вдома, під опікою
батьків, школи, де все зрозуміло і
звично.
Звичайно, випробування гуртожитком не найпростіше. Та, як
кажуть самі студенти і, зрештою,
як могли переконатися багато хто,
— це справді школа життя. Саме в
гуртожитку студенти вчаться бути
мультифункційними, бо мусять
самотужки подбати про кілька
нагальних справ. Саме тут найчастіше вперше пробуєте на смак
самостійне життя, коли, здається,
жодного контролю, живи, як заманеться. А із іншого боку — відповідальність шалена: не померти
від голоду, не ходити брудним
і вим’ятим, щоб не відлякувати
людей, вчитися, бодай так, щоб не
вигнали з університету чи за неуспішність із гуртожитку, тримати
відносний порядок довкола себе
і ще якось налагоджувати стосунки зі собі подібними — такими ж
заклопотаними.
Зрештою, саме в гуртожитку пізнаються справжні друзі. Осягається
мудрість компромісів. Кажуть,
якщо ти жив у гуртожитку, то
зможеш дуже легко адаптуватися
до будь-яких умов і без труднощів
знайти спільну мову з усіма.
І, що найголовніше, все-таки значною мірою, яким буде проживання
в гуртожитку — комфортним чи
ні, впорядкованим чи хаотичним,
наповненим добрими емоціями чи
постійним невдоволенням, — залежить від кожного зокрема. Хоча
саме ті, хто живе там, із легкістю
серед різних негативів уміють знаходити позитивні моменти, радіти
можливості спілкування, цікавим
знайомствам, добрим друзям.
Увага!
29 жовтня о 4 годині ранку переходимо на зимовий час: переводимо
годинник на одну годину назад.

Валентин Мазур, студент першого курсу Інституту
енергетики та систем керування:

„Бракує чистоти, але емоції добрі“
У кімнаті ми прибираємо, та живемо в блочній системі, а
там не всі дотримуються чистоти. Хотілося б, щоб замінили старі ще радянські вікна, такі ж старі шафи. Я — першокурсник. Зжився зі сусідами досить легко. Розпитую
їх про навчання, вони мені допомагають. Спершу хотів
жити в одній кімнаті з друзями, але такої можливості нема. Гуртожиток
— це гуртожиток, життя на квартирі не дає таких емоцій. Тут живеш сам,
із такими ж студентами, вчишся давати раду з усім. Мені подобається.
Марія Нечипоренко, студентка третього
курсу та Мар’яна Кашуба, студентка
другого курсу Інституту архітектури:

„Таргани — проблема,
а люди — чудові“
Тарганів потруїти передовсім треба. Та й
головне, щоб сусіди їх не розводили. Ми повідомляли про цю проблему, залишаючи записи у спеціальному журналі. Але виводити
їх лише в одній кімнаті не дасть результату. Треба в цілому гуртожитку
потруїти. Ще б частіше вмикали гарячу воду і на триваліший час. Бо від 7 до
10 години ранку і потім аж від 19 до 22 години — незручно. Ще гірше, коли
на час сесії на цілий місяць узагалі вимикають гарячу воду. Щоб одним чайником нагріти води для трьох, треба витратити багато часу. Гуртожиток
подобається, бо тут ніколи не почуваєшся самотньою. Це школа життя,
після якої точно оціниш і власний простір, і кращі умови проживання.
Зорє Мустафаєва, студентка другого курсу Інституту
прикладної математики та фундаментальних наук:

„Є позитиви й негативи“
Подобається атмосфера і те, що завжди є з ким поспілкуватися, завжди весело. Не подобаються душ, тобто погодинне
подавання гарячої води, таргани й миші. Нам повинні були
обробити якимись засобами від них у кімнаті, але досі не
зробили. У гуртожитку, де живу, — коридорна система, тож
самотужки позбутися їх не вдається. Першокурсники зі старшокурсниками
добре вживаються. Пригадую, як торік вселилася до гуртожитку, мала гарні
враження. Хоча були такі, які мали в кімнаті не найкращу атмосферу. Та ще
багато залежить й від стосунків між кімнатами.
Маркіян Ковальський, студент четвертого курсу
Інституту економіки та менеджменту:

„Зате ціна невелика“
Умови не подобаються. Вода гаряча погодинно, це дуже
незручно. Зі старих рамних вікон дуже дме. Ми їх утеплюємо, але це не допомагає. Не зверталися нікуди, бо не
віриться, що щось зміниться. Цього року до нас підселили
першокурсників. Дуже адекватні хлопці, тож легко зжилися. Хоча, думаю, все ж краще би було поселяти першокурсників разом.
Наприклад, у нас кімната дуже потребує ремонту, а ми вже не бачимо сенсу його робити. Подобається те, що ціна невелика, ну й, самостійне життя.
Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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Задля міжнародної співпраці

П

ро воду — „один із найдорожчих, мабуть, ресурсів“ (проректор
із наукової роботи Львівської політехніки Наталія Чухрай)
говорили впродовж трьох днів у Інституті сталого розвитку
ім. В. Чорновола. ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію
„Водопостачання та водовідведення: проектування, будова,
експлуатація, моніторинг“ 18–20 жовтня організувала кафедра
екологічної безпеки та природоохоронної діяльності.

Цьогоріч, порівняно із першою
конференцією, не просто зросла
кількість учасників, а розширилося коло польських науковців, які
долучилися до наукового зібрання.
— Якщо на першій конференції
було 15–18 професорів із Польщі,
здебільшого з Люблінської політехніки, то зараз долучилися учасники
з вишів Ґданська, Варшави, Любліна, Слупська, — деталізує завідувач

кафедри Ігор Петрушка. — Було
багато молоді. Це й наші студенти
(як співавтори наукових робіт), і
польські докторанти, які доповідали в секціях, зокрема з Варшави
приїхало четверо докторантів, з
Любліна п’ять.
Відкриваючи конференцію, професор Наталія Чухрай наголосила
на загрозах, які несе технічний прогрес: поряд із перевагами, які він

дає суспільству, маємо проблеми
збереження природних ресурсів:
— З огляду на те, що запаси води
на планеті обмежені, багато вчених
пророкують, що в майбутньому будуть конкурентоспроможними ті
країни, які матимуть найбільші запаси води. Україна, на жаль, за запасами води, доступними для використання, належить до малозабезпечених. Отож, добре, що багато молоді
в залі, і ми сьогодні можемо поговорити про ці нагальні проблеми, про
науково-методичне забезпечення
користування ресурсами, додержання правил охорони водних ресурсів
тощо. Як проректор із науки сподіваюся, що досвід наших польських
Закінчення на 4 с. m

У Політехніці гостювала космічний
біолог Надія Адамчук-Чала

У

п’ятницю, 20 жовтня, в актовій залі Львівської політехніки
відбулася зустріч із відомою науковицею, космічним біологом,
членом групи космонавтів України Надією Адамчук-Чалою (на
світлині — друга ліворуч).

| Світлина Тетяни Пасович

Надія Іванівна була однією з чотирьох членів групи космонавтів
України, яких 1996 року відібрали
з-поміж 30-ти претендентів для
проходження підготовки у США до

польотів на кораблях системи Space
Shuttle. Щоправда, в Космос вона
тоді так і не полетіла (на відміну від
інших кандидатів, не мала досвіду
стрибків із парашутом, нальоту

годин пілотування в літаку, перебування в екстремальних умовах).
Але перший космонавт незалежної
України Леонід Каденюк виконував
на орбіті, зокрема, і її біологічний
експеримент (запилював ріпак в
умовах невагомості).
Студентам-геодезистам та Автомобільно-дорожнього коледжу,
які прийшли на зустріч, гостя розповіла про розвиток космічної галузі у світі та в Україні — прочитала лекцію „Зірковий час: українці в космосі“. Окремо докладно
зупинилась на сучасних наукових
напрямах, які стосуються космосу
(разом із науковцями Канади, зокрема університету Макгілла, співробітниця Інституту мікробіології
і вірусології ім. Д. К. Заболотного
НАН України працює над темою
„Визначення просторової неоднорідності біологічної активності
ґрунту з використанням проксимальних технологій дистанційного
зондування землі“). Витяги з лекції
та інтерв’ю з Надією Адамчук-Чалою шукайте у найближчих номерах „Аудиторії“.
Тетяна ПАСОВИЧ
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Затверджено умови вступу до
вишів у 2018 році. Накази Міністерства освіти і науки України
від 13 жовтня 2017 року про Умови
прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2018
році та Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2018
році було опубліковано на сайті
відомства 14 жовтня.

| Світлина Тетяни Пасович

наукові зустрічі

m Закінчення. Початок на 3 с.

партнерів (майже половина із понад
130 наших угод із вишами й організаціями з різних країн світу — саме
з польськими університетами), колег
із інших міст України, наукові напрацювання у цій сфері в результаті
плідних дискусій, наукових виступів
ляжуть в основу спільних проектів.
До організування конференції
долучився керівник представництва
Польської академії наук у Києві Генрік Собчук. Він представив багатьох
колег із Польщі — поважних науковців, які чимало доклалися, щоб конференція розвивалась.
— Конференція тільки друга, але
впевнений, що вона розвиватиметься у щораз важливіший міжнародний
захід, — висловив переконання пан
Собчук. — Представництво ПАН
дуже підтримує такого типу контакти і сподіваємося, що вони не завершаться на конференції, а забезпечать
подальшу реальну співпрацю із взаємною користю, спільними науковими працями у сфері охорони вод.
Заступник директора департаменту екології і природних ресурсів
ЛОДА Максим Василишин докладно
поінформував присутніх про стан
галузі:
— Особливим аспектом водокористування у Львівській області є
транскордонний характер більшості
річок, які належать до басейнів Дністра, Західного Бугу і Сяну. Внаслідок
тривалої експлуатації без необхідної
реконструкції систем водопостачання, каналізації та очищення стічних
вод більшість очисних споруд та каналізаційних мереж області перебувають у незадовільному технічному

стані. Як наслідок, щороку до водних
об’єктів регіону потрапляє близько
45 млн м3 забруднених стічних вод.
Окремою проблемою є накопичення на території львівських очисних
споруд у межах Львова відходу мулу.
Мулові майданчики експлуатують ще
від 60-х років минулого століття. На
них накопичилося понад 2 млн тонн
осаду, зберігання якого не відповідає екологічним нормам, тому є потенційною загрозою для довкілля. З
метою реалізації природоохоронних
заходів у галузі охорони водних ресурсів із обласного та державного
бюджетів щорічно виділяють кошти
на будівництво очисних споруд та
каналізаційних мереж. Мені б дуже
хотілося, щоб ми спільно з вами —
експертами, науковцями, студентами, які вже мають позитивний досвід
у межах ЄС, змогли почерпнути багато прогресивних і новаторських ідей,
які в подальшому зуміємо впровадити та реалізувати.
Крім пленарного та секційних засідань (Ігор Петрушка виокремив виступи польських колег щодо методів
і способів інтенсифікації очищення
стічних побутових і промислових
стічних вод), в останній день конференції відбулися стендові доповіді.
На такому більш камерному засіданні також були сильні доповіді, які викликали жваве обговорення.
Представник ПАН у Києві Генрік
Собчук задекларував підтримку подальшої співпраці. Львівські політехніки-екологи мають підготувати
перелік своїх наукових проблем задля оформлення ґранту ЄС або іншої
організації у співпраці з польськими
колегами.
Тетяна ПАСОВИЧ

17 жовтня 2017 року стартував
конкурс стипендійної програми
„Завтра.UA“ 2017/2018. Стипендіати „Завтра.UA“ впродовж року
отримують щомісячну стипендію
розміром 1677 грн, а також мають
змогу одержати фінансову й
експертну підтримку проектів наукового, соціального, екологічного або бізнес спрямувань. Заяви
прийматимуть до 30 листопада
2017 року. Онлайн-реєстрація й
докладніша інформація на сайті
zavtra.in.ua.
Опубліковано рейтинг країн із
найрозумнішими студентами.
ОЕСР у щорічному звіті опублікували результати тесту, порівнюючи вміння випускників у різних
країнах. Результат відмінний
від рейтингів, у яких домінують
університети США та Великої
Британії (Гарвард, MIT, Стенфорд,
Оксфорд, Кембридж та UCL). OECР
перевірила навички грамотності
серед випускників — і найкращі результати були не у США чи
Великої Британії, а в Японії та
Фінляндії. 10 найкращих випускників за результатами тесту
ОЕСР: Японія, Фінляндія, Нідерланди, Швеція, Австралія, Норвегія, Бельгія, Нова Зеландія, Англія,
Сполучені Штати Америки.
У Львівському ветеринарному
університеті обрали ректора. Ним знову став Володимир
Стибель, який обіймав цю посаду
від 2014-го року. Про це повідомляє прес-служба університету. За
Володимира Стибеля свої голоси
віддали 405 осіб (92%). 22 особи
проголосували проти. Ще 10 бюлетенів були визнані недійсними.
Відповідно до чинного законодавства, Міністерство освіти і
науки України укладе з Володимиром Стибелем контракт строком
на п’ять років.
За матеріалами інформагенцій
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„Витоки та становлення
козацького руху
на етнічних
землях України“

П

ід такою назвою у Львівській політехніці
17 жовтня відбулася науково-історична
студентська конференція, присвячена
525-літтю козацького руху в Україні та 445-річчю
Українського реєстрового козацтва.

Мета конференції —
відродження історичної пам’яті про визначні
постаті козацького руху
вихідців зі Львівщини,
популяризація серед громадськості козацьких
традицій, утвердження і
поширення серед учнівської та студентської молоді ідей лицарства й захисту української землі.
Її організатори — ЛОДА,
Львівська політехніка і
ВГО „Українське реєстрове
козацтво“ (УРК). Модератор конференції — доцент
ІГСН Іван Хома.
Учасників конференції
— студентів Львівської
політехніки, Львівського

торговельно-економічного університету, Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана
П. Сагайдачного, Львівського національного університету ім. І. Франка,
представників обласних
козацьких організацій області й гостей — привітали
проректор Львівської політехніки Олег Давидчак,
директор ІГСН професор
Ярина Турчин та голова
Львівського обласного козацького осередку „Українське реєстрове козацтво“ доцент ІТРЕ Роман
Колодій.
Юні доповідачі, виступаючи зі своїми стислими

| Світлина Катерини Гречин

студентська конференція

науковими розвідками,
розповідали про українське та реєстроване козацтво в Україні, визначні
постаті й непрості тогочасні події. Присутні
з цікавістю прослухали
наукові розвідки про історію Козацького цвинтаря
в Галицькому передмісті
Львова, нову реконструкцію козацької битви 1655
року під Городком тощо.
Журі конкурсу наукових робіт належно оцінило
наукові розвідки студентів
і визначило найкращі. Ігор
Лутчин, Емілія Якубич, Вікторія Гавриленко, Габріелла Надь та Олександр
Гнатюк — переможці
першої „козацької“ конференції — отримали не
лише дипломи Львівсько-

го обласного козацького
осередку „УРК“, а й авторські книжки відомого дослідника козацького руху
в Україні, заслуженого
журналіста України, професора Львівського Ставропігійного університету
Богдана Сушинського. До
слова, його самого теж нагородили дипломом і почесною відзнакою Львівського Ставропігійного
університету. Почесну
грамоту Львівської міської ради отримав Роман
Колодій, а бронзовий Козацький хрест III ступеня
УРК (за створення в ІАПО
аудиторії „Козацької слави“) вручили професору
Львівської політехніки
Василеві Якубенку.
Катерина ГРЕЧИН

поблизу Кінопалацу на
вул. Театральній у великому білому наметі впродовж години дивували
львів’ян і гостей міста цікавими експериментами:
хімічними вулканчиками,
купюрами, що горять і не
згорають, демонстрували
реакцію срібного дзеркала, силікатні водорості, які

ростуть у склянках, коливання годинника та квітів,
що змінюють свої кольори
тощо. Їхні досліди викликали у присутніх великий
ажіотаж, а школярів старших класів, сподіваємось,
заохотили вступати до
Львівської політехніки.

поза парами

Краса хімії

15

студентів кафедри технології
біологічно-активних сполук,
фармації та біотехнології, яку очолює професор Володимир Новіков,
узяли участь у святкуванні тижня
польського кіно.

Протягом цього тижня, що проходив у Львові,
Польське консульство запропонувало студентам
кафедри долучитися до
імпрези — показу фільму
польсько-французького
виробництва, присвяченого 150-й річниці від дня
народження Марії Склодовської-Кюрі, почесно-

го професора Львівської
політехніки — представило глядачам цікаву, видовищну й безпечну хімію
під гаслом: „Краса хімії —
хімічна лабораторія „Під
Високим Замком“. Спудеї
других — шостих курсів,
ретельно відпрацювали
та оформили свої досліди
й 14 жовтня, на Покрову,

Катерина ГРЕЧИН

6

СТУДІЇ

ч. 32 [2992]
26 жовтня — 1 листопада 2017

ми ними пишаємось

Аспірант Політехніки розробляє
інвестиційні рішення для США

В

асиль Ленько — аспірант кафедри інформаційних систем
та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних
технологій, один із переможців змагання StartUp Competition у
номінації „The Best Pitch“.

Вищу освіту Василь Ленько (на
світлині ліворуч) здобув у Львівському
національному університеті імені
Івана Франка. До Політехніки його
привело захоплення науковою і технічною діяльністю, та „внутрішня
потреба зрозуміти, як можна оптимізувати подачу знань в інтелектуальних системах“. Наразі політехнік працює над дисертацією в галузі
штучного інтелекту.
Перемога належить не лише Василеві — це спільна заслуга команди
IRAengine (назва відповідає напряму роботи команди), до складу якої
він входить на правах технічного
директора (СТО) та співзасновника.
За успіх політехнік боровся разом із
головним виконавчим директором
Максимом Лисаком (СЕО), технічним радником Олесем Годичем (Tech
Advisor) та консультантом із питань
ведення бізнесу та інвестування
Марком Капієм (Business Angel). До
слова, Олесь Годич також причетний
до Політехніки: тут він захищав кандидатську дисертацію з технічних
наук і деякий час викладав. Брати
участь у змаганні команда вирішила спонтанно, маючи на меті лише
бажання потренуватися, перевірити

власні сили й дієвість ідеї.
— Стартап —
річ непевна. Ви
сповна берете
на себе всі ризики за успішну чи
неуспішну долю
проекту, самостійно знаходите шляхи розв’язання проблеми.
Швидкість вашого руху й досягання результатів — ті аспекти,
на які найбільше
зважають інвестори. Отож саме
це можна назвати однією з основних
запорук успішності у стартап-сфері.
Наслідки перемоги — передовсім,
усвідомлення, що ми рухаємося у
правильному напрямі. Як на додаток
ми отримали дуже хорошу рекламу
нашого стартапу й познайомилися
з новими інвесторами, — ділиться
Василь.
StartUp Competition — змагання,
яке відбувається в межах наймасштабнішої ІТ-конференції Східної
Європи — ІТ Arena. На конкурс було
подано близько сотні стартапів,
тридцять із яких відібрали для участі. До півфіналу потрапила десятка
лідерів, які презентували свої ідеї на
великій сцені. За словами Василя, виграш був абсолютно не очікуваним.
Саме потенціал і вузька спеціалізація ідеї — галузь фінансових інвестицій, на думку IRAengine-рів, стали запорукою успіху. Презентовану
ідею команда розробляла впродовж
півроку: вона на власному досвіді
зіштовхнулася з проблемою і взялася
за її розв’язання.
— Наша ідея розрахована на інвестиційний ринок США. В Америці
існують певні законодавчі механізми, які дозволяють людям свої пен-

сійні заощадження інвестувати в
напрями, які вони вважають доцільними. Нині більшість американців
свої пенсійні рахунки тримають у
великих компаніях, які під певний
відсоток вкладають ці заощадження
у класичні ринки. Ми даємо можливість перевести пенсійні кошти у
спеціальний тип рахунка, аби безпосередньо власники самотужки могли вирішувати, куди їх вкладати. Це
дуже корисно для тих, хто вміє вести
інвестиційну грамотність — брокерів, спеціалістів на ринку нерухомості тощо. Нині для того, аби з існуючого рахунка перейти до інвестування, потрібен місяць, упродовж якого
на людину звалюється величезна
кількість паперової роботи, яка, до
того ж, інколи повторюється. Ми
можемо цей процес автоматизувати
й надавати вже готове рішення, яке
не потребує глибокого аналізування
й осмислення усіх дрібниць. Тобто
клієнт може довірити нам технічну
частину відкриття інвестиційного
рахунка. Куди інвестувати гроші —
він обирає вже самостійно: ми не
маємо права навіть рекомендувати
цього.
Наразі проект IRAengine працює лише на ринку США, оскільки
для цього є відповідна законодавча база. За словами Василя, якщо в
Україні набуде розвитку механізм,
який дозволятиме розпоряджатися
своїми пенсійними заощадженнями,
то проект зможе діяти і на нашому
ринку, однак про це ще дуже рано
говорити.
Перемогою все не закінчилося —
команда продовжує активно працювати. Планами на найближчий час є
оновлення веб-сайту, напрацювання нового функціоналу, підписання
угод із зацікавленими сторонами,
швидке нарощення клієнтської бази.
Нині IRAengine готується до участі
у двох заходах: Slash 100 — змаганні
світового рівня, що відбуватиметься у Гельсінкі (Фінляндія), та українському конкурсі Seedstars Ukraine,
який є проміжним етапом до фіналу
у Швейцарії.
Анастасія МОЗГОВА
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наукові розробки

Ноу-хау народжується на кафедрі

Н

ауковці кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства ІМФН працюють над найновішими інноваційними досягненнями фізики й нанотехнологій, що
стосуються однієї з найпріоритетніших проблем сьогодення — енергетики.

Через погану екологічну ситуацію незабаром постане питання переходу на альтернативну енергетику, електромобілебудування тощо.
Оскільки всі ці системи практично
не можуть функціювати без систем
назбирування і зберігання енергії,
то на кафедрі прикладної фізики і
наноматеріалознавства удосконалюють традиційні системи, в основі
яких — електрохімічні механізми
назбирування енергії: літій-іонні
акумулятори (їх використовують
у мобільних телефонах, комп’ютерах тощо) та суперконденсатори.
На цьому шляху є суттєві успіхи.
Зокрема вдалося вперше у світовій
практиці реально знайти наноматеріали, що забезпечують досягнення
теоретично можливого значення питомої ємності в катодному процесі
стосовно грам-еквівалента літію.
Це перший вагомий здобуток фахівців кафедри, адже завдяки цьому
винаходові можна замінити звиклі
літій-іонні акумулятори на ефективніші й дешевші. До прикладу: власники сучасних смартфонів вимушені
підживлювати їх раз на добу чи два,
а з використанням розроблених систем він зможе тиждень працювати
без підживлення.
— Ми суттєво поліпшили традиційні системи суперконденсаторів,
які дозволяють за одиницю часу
віддавати велику енергію, що дуже
важливо не тільки для побутової, а
й військової техніки,— з гордістю
говорить очільник кафедри професор Іван Григорчак. — До речі, американці нещодавно використали їх
для створення електромагнітних
гармат. Нам вдалося синтезувати
принципово новий вид нанопористого вуглецю — кавітандний,
який має природне походження і
може бути використаний із надзвичайною ефективністю у суперконденсаторах, стати основою для
створення новітніх надвисокоємних
пристроїв — функційно-гібридних
псевдоконденсаторів.
Оскільки жодна із названих електрохімічних систем ні практично, ні

теоретично не може
зрівнятися з тією
енергією, що вивільняється від спалювання еквівалентної
маси бензину, то
на кафедрі почали
шукати системи,
які могли б назбирувати більшу енергію, ніж будь-які
електрохімічні системи. Унаслідок
„народилися“ квантові акумулятори,
що назбирують величезну енергію
на гетерофазних межах наноструктурованих матеріалів із колосальним значенням діелектричної проникності. Крім того, віднайдено
рішення практичної реалізації генерування і назбирування енергії
ще в одному квантовому пристрої
— спіновому конденсаторі. Обидва
напрями не потребують використання електрохімічних систем, а працюють на сучасних засадах квантової
фізики. Результати засвідчили, що
науковці наблизилися до тієї енергії, що вивільняється від спалювання
аналогічної маси бензину.
— Іване Івановичу, де можна буде
використовувати цю новинку?
— У всій автономній енергетиці.
Зауважимо, що перед людством згодом постане тільки дві можливості
отримання енергії: за рахунок термоядерного синтезу й енергії Сонця.
Останнє немислиме без застосування високоефективних назбирувальних систем. Такі дослідження треба провадити і з огляду на ще один
аспект сучасного розвитку техніки.
Бурхливий розвиток нанотехнологій спричинив створення реальних
наноелектронних пристроїв, нанороботів, наномашин тощо. Але
потреба їхнього автономного живлення лише починає формулюватися. У цьому ракурсі наші останні
дослідження дали змогу впритул підійти до створення нанорозмірних
джерел живлення — супрамолекулярних енергетичних блоків, які
можна буде інкорпорувати навіть
у 3D-архітектуру наночипів, нано-

комп’ютерів тощо. Над цими
дослідженнями працюють
практично всі співробітники
кафедри. Їх зазвичай провадять у НДЛ нанофізики й молекулярної
енергетики, експериментальні лабораторії якої розташовано в трьох корпусах: 8-му, 18-му
та 20-му. У них ми
синтезуємо нові
наноматеріали й
супрамолекулярні
структури, досліджуємо їхні фізико-хімічні властивості, виготовляємо експериментальні зразки й випробуємо їх.
— Співпрацюєте з іншими кафедрами?
— Останній рік-півтора у нас
налагодилася добра співпраця з
кафедрою органічної хімії, зокрема з групою доктора хімічних наук
Олександра Заіченка, та з кафедрою
проектування та експлуатації машин, яку очолює професор Зіновій
Стоцько.
— Студентів залучаєте?
— Наша кафедра — випускова,
тож тематика бакалаврських і магістерських праць практично на 80
відсотків пов’язана з окресленими
напрямами досліджень.
— Чи допомагають студентські
дослідження у Вашій роботі?
— Безперечно. Студентам доручаємо ту роботу, яку самі не встигаємо робити: вони провадять огляд літератури, певні дослідження,
аналізують, моделюють ці процеси.
— Із закордонними вишами щось
робите спільне?
— Ми перші у світі закладаємо
основу нових досліджень, а тому
ні принципові ідеї, ні технологічні
ноу-хау не відкриваємо нікому. А
щодо інших аспектів наукової творчості (сучасні методики вимірювань,
побудова теоретичних моделей
тощо), то, безперечно, співпрацюємо із низкою зарубіжних університетів і наукових закладів.
Катерина ГРЕЧИН

8

ч. 32 [2992]
26 жовтня — 1 листопада 2017

СТУДІЇ

закордонний досвід

Один бал круто змінив життя

К

оли ми зазнаємо якоїсь поразки, то зазвичай засмучуємося. Однак
часто поразка відчиняє двері до нових здобутків. У цьому переконався мій співрозмовник Олександр Кондрашов — випускник Львівської
політехніки, який уже понад 10 років викладає соціальну роботу в Канаді,
зараз працює у канадському університеті Томпсон Риверс (м. Камлупс,
Британська Колумбія).

Соціальні
працівники
в Канаді завжди
при роботі
Сьогодні Олександр
дуже щасливий, що реалізовується у соціальній роботі. Однак пригадує, що
коли вступав, достеменно
не знав, що це таке:
— Я хотів на економіку, але не добрав одного
бала. Та після повторного
складання іспитів зміг потрапити на нову спеціальність — соціальна робота,
яку відкрили на тодішньому електромеханічному
факультеті.
Уже на третьому курсі в
рамках українсько-канадського проекту побував на
тримісячному стажуванні
в Канаді. До магістратури вступив на управління
навчальними закладами. А
тоді продовжив навчання
в магістратурі й докторантурі Канади. Відразу почав
працювати — у копіювальному центрі університету,
а вже за рік викладав.
У Канаді соціальні
працівники затребувані,
адже працюють зі всіма
верствами населення, від
малого до старого. Також
проводять соціальні дослідження і часто стають
політиками. У цій країні
так налагоджена система
соціального забезпечення,
що хто вміє працювати з
людьми, без роботи не залишиться.
Під час навчання в докторантурі впродовж восьми років Олександр вивчав
методику дистанційних
курсів соціальної роботи.
Тепер упроваджує це на

практиці — працює зі студентами практично всієї
Канади.

Вища освіта тут
доступна
У Канаді на соціальну роботу можна вступати лише після двох років
навчання на будь-якому
бакалавраті, студенти мають від 20 років і до 70-ти.
Обов’язковою умовою для
вступників є досвід волонтерства.
У цій країні настільки гнучка система освіти,
що кваліфікацію можна
змінити будь-коли, на
будь-якому році без проблем перейти на іншу спеціальність. Також тут можна вчитися довго, а жодного диплома не отримати,
беручи по курсу з кожної
дисципліни. І такі випадки
не поодинокі. У старшому
віці канадці часто стають
студентами задля поглиблення знань.
Усі державні університети отримують від
студентів оплату від 300
доларів за курс (залежно
від рівня університету).
Середньостатистичний

канадець може дозволити
собі здобути освіту, скориставшись державною
безвідсотковою позикою.
Якщо є потреба конкретних працівників, то зацікавлені отримують скерування на слухання відповідних курсів, навіть не
маючи жодних прибутків.
— Така політика має
просте пояснення: що
більше людей здобуде потрібні професії, то більше податків до державної
скарбниці вони згодом
сплачуватимуть. До слова, податки залежать від
доходів і можуть становити до 50%, — зазначає
Олександр.
Канадці більше, ніж
українці, мотивовані навчатися, адже починають
здобувати освіту вже у
зрілому віці, коли знають,
чого хочуть. Однак вони
мають удвічі менше курсів
на семестр, ніж наші студенти, а перші два роки
більше дисциплін можуть
вибирати. Чималу увагу тут зосереджують на
практиці, що входить до
навчального компонента.
Вони мають найбільше 15
годин на тиждень лекцій,
а також домашні завдання, адже працюють. Для
студентів у Канаді робота
— це можливість не лише
оплатити собі навчання, а
й набути досвід.

Робота викладача —
це лекції, наука
і громадська праця
У Канаді викладач повинен мати мінімальну
магістерську підготовку.
Спершу всі є погодинни-

ками, а вже професори
отримують оклад. Праця
останніх — це 40% викладацької діяльності, 40%
наукових досліджень і 20%
громадської роботи.
— Я читаю на рік 5 курсів, це 200 годин лекційного матеріалу. Наприклад,
цього року в першому семестрі маю 9 годин тижневого навантаження, у другому — 6. До цього додається підготовка до занять,
перевірка завдань, зустрічі
зі студентами. Найбільше
часу займають різні дослідження. Беру участь у роботі комітетів, працюю у
громаді, розробив для неї
курс безоплатних лекцій.
Громадська робота тут
дуже важлива, — говорить
Олександр.
Канадські викладачі, як
і українські, беруть участь
у конференціях, обмінюються досвідом, читають
лекції в інших університетах. Усю їхню роботу
оплачує університет, ніхто
нічого не виконує задарма.
Зарплати викладачів публічні, адже університет
— державна структура.
Платня початківця — дещо
вища від середньої у країні. Студенти можуть заробляти більше, ніж їхні викладачі. Однак викладачеві
його заробітку вистачає на
сплату всіх послуг, кредитів за житло й авто, які там
становлять 2% річних, і на
те, щоб спокійно прожити
до чергової зарплати. До
слова, пенсіонерові в цій
країні працювати невигідно, бо він сплатить значно
більше податків, ніж його
молодший колега, тобто
працюватиме за півдарма.
Щоб отримати статус
вічного професора, треба
написати книгу, якою користуватимуться студенти та науковці. На це мій
співрозмовник має попереду 6 років.
Ірина МАРТИН
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до дня автомобіліста

Новітні тенденції розвитку
автотранспорту

Н

ауково-технічні революції, зростання населення, урбанізація
і безліч інших чинників вивели розвиток транспорту на
абсолютно новий рівень. Тепер на Землі експлуатують близько
1 млрд автомобілів. В Україні зареєстровано близько 9 млн
автомобілів, які перевозять 88% пасажирів і 22% вантажів.

Майбутнє розвитку автомобільної галузі за екологічним транспортом. Автотранспорт у містах викидає в атмосферу близько 80% усіх
шкідливих для здоров’я газів. Німеччина запропонувала Євросоюзу
заборонити продаж бензинових і
дизельних автомобілів від 2030 року.
Тепер багато науковців працюють
над створенням та впровадженням
альтернативних видів палива для
автомобілів.
Щороку дедалі більшою популярністю користуються електромобілі.
До 2025 року компанія Volkswagen
планує інвестувати 11,2 млрд доларів у виробництво електромобілів,
щоб їхня частка в продажу становила 25%. Це дасть змогу не тільки
знизити шкідливі викиди автомобільного транспорту в атмосферу, а
й зменшити залежність людства від
видобувного палива. Електромобілі
простіші в експлуатації та характеризуються простотою конструкції,
високою надійністю й довговічністю (до 20–25 років), проте їхні
високоенергомісткі акумулятори
досить вартісні через застосування
коштовних металів (срібло, літій).
Компанія BMW оголосила електромобілі одним зі своїх головних напрямів. На Міжнародній виставці в
Лас-Вегасі (CES 2017) Toyota представила електромобіль із системою
штучного інтелекту Concept-I. Безліч давачів, встановлених у салоні
автомобіля, можуть розпізнавати
емоційний стан власника, а система
може перехопити керування автом
у надзвичайних ситуаціях та керувати ним у режимі автопілота. Напрям „зелених“ авто активно розвиває Mitsubishi Motors. Уряд Норвегії
розробив план, згідно з яким уже до
2025 року населення країни зможе
користуватися лише екологічно чистим транспортом.
В Україні кількість електромобілів та гібридів за останній рік зросла вчетверо й на початку 2017 року

становила понад 3 тис. одиниць.
Очікується прихід в Україну багатьох
інвесторів із виробництва електромобілів, а від 2020 року планується
їхнє власне виробництво.
Поряд зі зростанням випуску
електромобілів набувають популярності гібридні автомобілі. Останнім
часом компанії-виробники почали
розробку й випуск власних гібридних моделей. Першими в цій галузі
стали автомобілевиробники Honda,
Toyota, Chevrolet.
Існує багато конструкцій сонцемобілів, які працюють від енергії
Сонця. Їхньою спільною проблемою
є низький ККД сонячних батарей (до
30–40 %), що не дає змоги запасати
значну кількість енергії в день. Крім
цього, сонячні елементи не можна
зарядити вночі й за похмурої погоди,
а також вартість сонячних батарей
досить висока. Серед існуючих сонцемобілів можна назвати прототипи
Venturi Astrolab, Venturi Eclectic, Ital
Design-Giugiaro Quaranta, італійський Phylla, а також Solar World GT.
Airbus представив автомобіль
майбутнього. В умовах високої завантаженості доріг капсулу можна
від’єднувати від наземного модуля
й прискорювати повітряним блоком
за допомогою ґвинтів. Прибувши до
місця призначення, капсулу знову
приєднують до наземного модуля і
перетворюють на міське авто. Платформою керують за допомогою мобільного додатка, а система зможе
автоматично вибрати найкращий
маршрут, ураховуючи час і завантаженість доріг.
У Дубаї провели випробування літального безпілотного таксі,
яке розробила німецька компанія
Drocal. Таксі має два пасажирських
місця, здатне виконувати польоти
тривалістю до 30 хвилин і має найвищі стандарти безпеки.
Поряд зі збільшенням випуску
електромобілів значну увагу приділяють модернізації доріг із широ-

SSЕлектромобіль Concept-I від Toyota зі
системою штучного інтелекту

кими функційними властивостями.
Автомобільні дороги майбутнього
матимуть спеціальні смуги, які заряджатимуть батареї електромобілів під час руху. 2015 року в Англії
компанія Highways England збудувала експериментальну трасу, яка
дозволяє заряджати електрокари
під час руху від дорожнього полотна. Система динамічної підзарядки
вже працює в містах Гумі, Гетеборзі,
Тель-Авіві.
Американські фахівці працюють
над проектом Solar Roadways. Сонячні панелі встановлюють на дорогах, автостоянках, велосипедних
доріжках, дитячих майданчиках.
Дороги з таким покриттям мають
світлову розмітку та систему підігріву для танення льоду і снігу. Крім
цього, уздовж сонячних трас можна
забезпечувати електроенергією будинки й підприємства.
Засновник Space X, Tesla і The
Boring Company Ілон Маск передбачає в недалекому майбутньому
будівництво до 30 рівнів підземних
автомобільних тунелів між містами США, якими пересуватимуться автомобілі та швидкісні потяги
Hyperloop. У цих тунелях автівки
переміщатимуть на спеціальних
електровізках, які зможуть також виконувати роль ліфта для сполучення
тунелів із поверхнею. У тунелях не
буде обмеження швидкості, тому візок із автомобілем можна розганяти зі швидкістю до 200 км/год. Але
наразі ця концепція далека від реалізації.
Ольга ШТАЮРА,
викладач Львівського
автомобільно-дорожнього
коледжу
НУ „Львівська політехніка“
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з історії електрифікації

Міські електричні заклади у Львові
й Оперний театр
Я
ким парадоксальним не здавалось би поєднання цих двох цілком
різних установ, усе ж їхня історія тісно перепліталася впродовж
довгих десятиліть. Першу міську електростанцію у Львові на вул. Сахарова
збудували 1894 р. До 1900 року до неї було приєднано лише тягову
електромережу трамваю. Нові акценти в розвитку енергетики у Львові
з’явилися одночасно з потребою електрифікації міського театру.

Його будівництво
збурило громадськість і
викликало велике зацікавлення. Ще перед відкриттям театру тогочасні
львівські газети завзято
його критикували: „Купол
виглядає, як невмитий мідний горщик, перевернутий
догори дном, фігура зверху фасаду так якби мала
стрибати через пальмову
галузку, немов через скакалку, і взагалі, щоб врятувати загальний вигляд
театру, треба б понизити
все місто на 2 метри“.
Злосливі вислови спрямовували навіть на адресу
нового тоді електричного
освітлення: „Між вікнами
повісили електричні люстри, які до жодного стилю не пасують, такі самі і
в буфеті, тільки ще гірші.
Десять муз, що весело гасають навкруг велетенського свічника, підвішеного на стелі посеред глядацької зали, якби хотіли
сказати: для Львова і нас
вистачить“.
Із цих коротких газетних шпильок можна лише

собі уявити, під яким пресом працювали архітектор
та будівельники театру.
Конкурс на будівельні роботи театру виграла
фірма „Іван Левинський і
С-ка“, знана теж зі спорудження у Львові будинків
з українськими мотивами (будівля поліклініки
на вул. Руській та інших).
Левинський навіть звернувся за дозволом щодо
під’єднання механізмів
на будмайданчику театру
до тягової мережі трамваю. Це був би перший
випадок використання у
Львові електроенергії на
будові. Енергетики йому
„заспівали“ таку ціну, що
він відмовився — робочі
руки тоді ще коштували
дешевше.
Електричну інсталяцію
мережі в театрі виконала
віденська фірма Siemens &
Halske — 2800 ламп розжарювання для зали та приміщень, 29 дугових ламп
для освітлення сцени,
монтаж акумуляторних батарей. Згідно з контрактом
за кожний день запізнення

фірма мала би сплачувати
30 ґульденів.
Залишилося головне
питання — джерело електроенергії. Львівський
магістрат 8 травня 1899 р.
доручив директорові електричного трамвая Йосифу
Томіцькому розглянути це
питання. Томіцький подав
оригінальну пропозицію:
не будувати в театрі локальної електростанції,
адже їх і так було багато
тоді у Львові, а використати міську електростанцію
трамвая на вул. Сахарова.
Роман Дзеславський, відомий львівський електрик,
професор і майбутній ректор Львівської політехніки, підтримав цю ідею.
Пропозиція Томіцького не обмежувалася освітленням театру. У підвалі
театру змонтували розподільний пункт. До нього почали приєднувати й
навколишні будівлі. Відчуваючи подальшу перспективу зацікавлення львів’янами електроосвітленням
домівок, фірма Siemens &
Halske відкрила своє тех-

нічне бюро у Львові на
пл. Галицькій, 15.
До розподільного
пункту в театрі проклали
три мідні кабелі з електростанції постійного
струму напругою 500 В,
яку ділили навпіл й отримували дві мережі по
250 В — (плюс-нуль) і (мінус-нуль). Ураховуючи
падіння напруги під час
транспортування електроенергії на значну відстань,
на вводі театру отримували напругу 220 В. Кабелі
заклали з мідними жилами
величезного, навіть і за
сьогоднішніми мірками,
перекрою — 900 мм2. Однак і цього не вистачало
— за значних навантажень
напруга у доволі довгій лінії понижувалася ще більше. Тому на розподільному пункті встановили
акумуляторну батарею, що
частково використовували
для передавання електроенергії споживачам під
час максимальних навантажень, вона також допомагала піднімати рівень
напруги в мережі.
Як згадував Йосиф Томіцький, 1900 року настала
нова ера в розвитку електричного підприємства.
Відтоді почали вживати
до нього назву Міські Заклади Електричні (МЗЕ
— Zakłady elektryczne
królewskiego stołecznego
miasta Lwowa), до того
називалося Міські Колії
Електричні.
Менш як за рік,
19 травня 1901 р., у розподільному пункті театру сталася фатальна
подія. Газовики перевіряли витікання газу на
хіднику вулиці Дорошенка й випадково пошкодили електрокабель
до театру. Від короткого
замикання запобіжники
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на електростанції спрацювали, а на приєднаннях
акумуляторної батареї
розподільного пункту в
підвалі театру, де їх не
було, почалася пожежа, що
спричинило жахливу паніку серед мешканців центру. З урахуванням такого
конфузу, як компенсацію
за переляк, МЗЕ знизило
ціну на електроенергію
для театру фактично до
собівартості.
У роки Першої світової
війни зліквідували мережу
постійного струму, розподільну підстанцію постійного струму в театрі
демонтували, а свинець
із акумуляторних батарей
і мідь із кабелів здали на
брухт. Натомість у підвалі
театру змонтували трансформаторну підстанцію
напругою 5000/110 В від
нової електростанції змінного струму на Персенківці. Від трансформаторної
підстанції заживили не
лише театр, а й прилеглих
споживачів, котрі раніше
отримували електроенергію з мережі постійного
струму.
У 1920-х роках для
підвищення пропускної
здатності розподільну
електромережу міста перевели на напругу 220 В. Довелося в підвалі оперного
театру монтувати ще одну
трансформаторну підстанцію: нову 5000/220 В
для абонентів міської мережі й залишити в експлуатації стару — напругою
5000/110 В — для потреб
театру, зокрема для двигунів 110 Вольт, що використовували в системі
вентиляції театру і для
обертання сцени. Про наявність трансформаторів у
підвалі театру тепер нагадують вентиляційні ґратки
у фундаменті з боку проспекту Свободи.
Оперний театр ще тісніше став поєднаним із
МЗЕ. Крім двох підстанцій, у підвалі, там, де раніше був вузловий розпо-

дільний пункт міської мережі постійного струму з
акумуляторною батареєю,
обладнали ще й цех із повірки електролічильників
для всіх міських споживачів. Цех перенесли з театру лише 1937 року, коли
збудували новий будинок
МЗЕ — тепер приміщення Львівського обласного
управління СБУ на вул. Вітовського.
29 вересня 1930 року
магістрат призначив професора Львівської політехніки Станіслава Фризе радником міста з питань інсталяції світлових ефектів
у театрі. Як зазначив у своїх звітах професор Фризе,
директор МЗЕ Станіслав
Козловський люб’язно
передав театрові перетворювач зі змінного на
постійний струм із вихідною потужністю 16,6 кВт.
Відтоді за допомогою
дугових ламп на сцені театру розпочали відтворювати дощ, сніг, полум’я,
блискавки, морські хвилі.
Ґрунтовно переробили
освітлення авансцени,
оскільки попереднє слабо
її освітлювало, а світильники, що імітували хмари,
декілька разів відмовляли
під час вистав. Професор
провів теж моніторинг
споживання електроенергії під час різних вистав
— найенергоємнішими
виявилися опери „Паяци“
й „Кармен“, удвічі більшими ніж, наприклад, „Трубадур“.
Нагода продемонструвати новинку випала
у травні 1931 р., коли у
Львові відбулися загальні
збори Спілки польських
електриків. Професор
Фризе провів для гостей
екскурсію до Львівського
театру, де показав нові
світлові електричні інсталяції, які півроку тому обладнали за його проектом.
На цьому зв’язки Львівського оперного театру з
підприємствами електромереж не обмежувалися.

НАУКА І ТЕХНІКА

Так, одним із диригентів
Львівської опери в передвоєнний час був Мар’ян
Альтенберґ — син директора Львівського обласного електричного підприємства.
Наприкінці 1970-х років Львівський оперний
театр закрили на капітальний ремонт, який тривав
шість років (удвічі довше
від його будівництва у
ХІХ ст.). Тоді й зліквідували обидві трансформаторні підстанції театру,
що були в підвалі понад 50
років. Замість них збудували велику трансформаторну підстанцію у дворі
театру імені Марії Заньковецької. На ній встановили два трансформатори
для оперного театру і два
— для театру ім. Марії
Заньковецької. Зверху над
підстанцією надбудували
приміщення для випрямлювальної підстанції
оперного театру — від
неї на постійному струмі
під’єднані механізми під
сценою. Тож попід проспектом Свободи від ТП
до театру прокладено багато кабелів змінного та
постійного струму. У самому ж оперному театрі є
складний пульт керування
освітленням зали, сцени,
спецефектів, системами
вентиляції та пожежогасіння, а також пульт керування механізмами сцени.
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Тепер сцена не обертається, під нею встановили
плунжери для піднімання
й нахилу окремих її ділянок.
Саме з пультом керування була пов’язана цікава ситуація. Наприкінці
1990-х років до автора цієї
статті зателефонував директор оперного театру з
проханням про допомогу.
До вечірньої вистави залишалися лічені години, а
електрики театру не могли
привести в дію плунжери й
вирівняти сцену після вчорашньої вистави. Назрівав скандал із можливим
скасуванням вистави. Довелося просити Романа
Трускавецького, диспетчера Галицького РЕМ ЛМЕМ,
виконати невластиву роботу: спробувати розібратися в ситуації, пов’язаній
із внутрішньою схемою
електропостачання будівлі. За деякий час директор театру дякував — наш
працівник швидко не лише
зорієнтувався в новій для
себе схемі, а й виявив проблему та зумів її усунути.
Дотепер згадую цей випадок і пишаюся співпрацею
з нашими талановитими
фахівцями!
Андрій
КРИЖАНІВСЬКИЙ,
фахівець Музею
історії електрифікації
Львівщини
ПрАТ „Львівобленерго“

12

ПРОСВІТА

ч. 32 [2992]
26 жовтня — 1 листопада 2017

із перших уст

Розповідь про нескорених триває
Зрадників між ними не
було
Закрадалася думка: хто ж зрадив?
Але аналіз діяльності організації та
кожного її члена розвіював сумніви.
А згодом, коли доступними стали
архіви КДБ, усе з’ясувалося остаточно — зрадників між ними не було!
Для виявлення й „знешкодження“
молодих підпільників Львівське
УМДБ створило спеціальну аґентурну групу і видавало її за підпілля ОУН. Таких аґентів і заслали до
студентських організацій.
Зі спогадів Володимира Чубея:
„Якось восени 1951 року Юрко
Мельник сказав мені, що провідник
УПА на псевдо Сашко бачив наші
листівки й порадив без його відома
нікому їх не показувати, і що він
хоче зі мною познайомитися, щоб
скоординувати нашу роботу. Зустріч призначив у Стрийському парку. Це був середньої будови русявий
чоловік на вигляд 35–40 років. Він
розпитував мене про нашу „п’ятірку“, її керівника й попросив із ним
познайомити. Я сказав, що не можу
цього зробити без його відома. Ми
розійшлися, домовившись про чергову зустріч.“
Коли Чубей розповів про цю зустріч Василеві, той запідозрив недобре і сказав, що мусить порадитися
з Комарем. З’ясувалося, що того чоловіка знає Ліда Воскрес, студентка
третього курсу Політехніки, брат
якої був в УПА. Коли група повстанців переходила через Карпати до
Чехії і вона прийшла попрощатися
з братом, із ними був і цей чоловік,
принаймні так він її запевнив, коли
1951 року несподівано знову з’явився у Львові. Він розповів Ліді, що її
брат успішно перейшов кордон, а
він має тут завдання налагодити
зв’язок із повстанцями. Дівчина повірила і сказала, що готова продовжувати боротьбу з більшовицьким
режимом. Він попросив її (начебто
від проводу ОУН) порекомендувати
надійних юнаків, і вона назвала імена кількох студентів. Серед них він
вибрав п’ятикурсника Володимира
Шаха, який своєю чергою познаПочаток у числах 29 – 31.

йомив його з Юрком Мельником, а
той відповідно — із Володимиром
Чубеєм. Водночас через свого аґента
емдебісти вийшли на підпільників з
університету, зокрема, на Василеву
дівчину Володимиру, а через неї на
Василя.
Зі спогадів Володимира Чубея:
„Моя друга зустріч із Сашком відбулася вже після різдвяних канікул
1952 року в хаті у Винниках, поблизу Львова. І тут по запаху махорки й
алкоголю я зрозумів, що це пастка
(українські партизани спиртного й
махорки не вживали), але намагався не подавати виду. Сашко запитав,
чи я привіз якусь літературу, чи маю
зброю. Я відповів, що ні. Він допитувався, хто очолює нашу організацію, як вона працює, які плани має,
чи то правда, що ми готуємо атентат
на Мікояна. Це мене дуже здивувало, бо якось у вузькому колі хтось із
наших хлопців сказав, що до Львова
має приїхати Мікоян, і пожартував,
мовляв: може вбити його? Цю справу нам потім пришили до звинувачень, бо в Шаха знайшли зброю. Я
вийшов із тої хати, розуміючи, що
попався. Коли на другий день розповів про це Василеві, він сказав, що
можу називати його ім’я, тільки не
наших хлопців. У випадку чого він
усе візьме на себе, а сам вчинить самогубство.
Минула зима, нас більше ніхто
не турбував. Та сталося так, що я
застудився і з температурою 40 градусів лежав в ізоляторі гуртожитку.
Дівчина, з якою я товаришував, Марійка Стефів принесла мені гарячого молока і каже: „Вважай на себе,
бо мені сняться погані сни“ (вона
нічого не знала про мою підпільну
діяльність, бо я не хотів наражати її на небезпеку). Я заснув і бачу
сон, ніби впав у криницю. Лежу
на дні й лічу залізобетонні кільця:
1, 2, 3... 25! Бачу небо, але вилізти
не можу. Хтось мені гукає: „Тягни
за шнур!“. А я не можу його дістати. І чую грімкий голос: „Будеш
там доти, доки не впаде такий дощ,
що ти сам спливеш догори“. І тут
до мене простягається рука з револьвером... Я ще не розумію, що
то вже не сон. Різке світло в очі й
голос: „Рукі вверх!“. Прокидаюся і
розумію: прийшли за мною.“

Зі спогадів Юрія Мельника:
„Так званий Сашко, який виявився зовсім не повстанцем, а агентом
УМДБ, під час останньої зустрічі в
хаті десь на вул. Пасічній, куди мене
привезли із зав’язаними очима, звинуватив мене в тому, що я співпрацюю з органами й запропонував викласти на папері усі мої зв’язки, назвати членів підпілля. Він шантажував
мене тим, що, мовляв, Богдан Вовк
уже зізнався. Я на провокацію не піддався, бо знав, що мій друг на таке не
здатний. Знав я також, що спійманий
раніше Антін Гучко, щоб не зрадити
нас, наклав на себе руки, перерізавши вени. Зав’язавши мені очі знову,
Сашкові охоронці відвезли мене подалі від місця зустрічі. Я спершу сів у
трамвай № 2, потім пересів в інший і
вийшов із нього, не доїжджаючи додому одну зупинку. Але мене наздогнав „бобик“, з нього вийшов чоловік
і наказав: „Бистро садісь в машину!“.
Тоді ж заарештували з моєї групи Володимира Шаха, Володимира Шилівського й Андрія Кушку.“
У ніч з 9 на 10 квітня 1952 р. і
впродовж кількох інших днів, крім
Володимира Чубея та вже названих
членів групи Юрія Мельника, „узяли“ також політехніків Василя Бучковського, Володимира Ксеньчука,
Ярослава Будзанівського, Зеновія
Мишка, Василя Пельца, студентів
університету Олександра Гончарука, Володимиру Гудиму, Марту
Ошийко й ін.
Під час арешту емдебісти не
знайшли в них жодних речових доказів, які засвідчували б їхню антирадянську діяльність. Тому „вибивали“ зізнання тортурами. Василь
Бучковський, захищаючи друзів,
як і обіцяв, усю вину взяв на себе,
а сам під час допиту у Львівському
УМДБ (колишня вул. Дзержинського) вистрибнув з третього поверху,
та залишився живий, оскільки впав
на свіжо скопаний газон. Переломи
були страшні: обидві ноги і хребет.
Щоб „скласти“ кості арештанта докупи, спеціально викликали ескулапа з Москви. Навіть інвалідом він їм
був потрібен живим, аби продовжити допити й судити.
Ярослава ВЕЛИЧКО
Далі буде
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СУСПІЛЬСТВО
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in memoriam

Пам’яті колеги

На могилі Василя Голинського, колишнього
доцента кафедри, студентський капелан отець
Юрій відправив панахиду
й освятив пам’ятник, ви-

| Світлина Катерини Гречин
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жовтня колектив
кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Інституту телекомунікацій,
радіоелектроніки та
електронної техніки
Національного університету „Львівська
політехніка“ разом із
очільником інституту
професором Іваном
Прудиусом віддали
шану своїм колегам,
які нині спочивають
на Голосківському
кладовищі.

готовлений з ініціативи
і за кошти колективу кафедри та друзів покійного. Колишні й нинішні

співробітники (а їх зібралося чимало) помолилися й на могилах Зенона
Грицьківа та Валентини

Лавренюк, поставили вазони із квітами й запалили лампадки.
Катерина ГРЕЧИН

наш календар
27 жовтня — Всесвітній день аудіовізуальної спадщини.
28 жовтня — Всесвітній день мультфільмів.
29 жовтня — День автомобіліста і дорожника.
30 жовтня — День політв’язня.
31 жовтня — Міжнародний день Чорного моря.
1 листопада — День Листопадового
чину (проголошення ЗУНР).

Пам’ятні дати
26.10.1863 — у Женеві створено організацію Міжнародний Червоний Хрест.
26.10.1612 — запорожці з поляками здобули Москву.
26.10.1947 — початок наймасовішої в
повоєнний період депортації українців західних областей.
27.10.1728 — народився Джеймс Кук,
англійський мореплавець, який відкрив Австралію.
27.10.1745 — народився Максим Березовський, знаний український композитор.

27.10.1782 — народився Нікколо Паганіні, італійський скрипаль-віртуоз і
композитор.
27.10.1811 — народився Ісаак Меррит
Зінґер, американський винахідник
швейної машинки.
27.10.1887 — померла Олександра
Псьол, українська поетка-демократка.
27.10.1931 — померла Христина Алчевська, українська поетка.
28.10.1894 — помер Омелян Огоновський, український літературознавець, автор „Історії літератури руської“.
29.10.1783 — помер Жан Ленор
д’Аламбер, французький просвітитель,
філософ, математик і фізик.
29.10.1889 — народився Нестор Махно,
лідер селянського руху в Україні, „гуляйпільський батько“.
29.10.1914 — перемога Українських Січових Стрільців на горі Ключ.
30.10.1839 — народився Альфред Сіслей, французький маляр.
30.10.1882 — народився Михайло Бойчук, український художник, маляр-монументаліст.

30.10.1947 — помер Юрій Клен (Бурґгардт), український поет і літературознавець.
30.10.1953 — помер Імре Кальман, угорський композитор, автор оперет „Сільва“, „Циганський барон“.
31.10.1853 — народився Микола Кибальчич, автор проекту ракетного
двигуна.
1.11.1918 — проголошення Захiдно-Української Народньої Республiки (ЗУНР).
1.11–4.11.1937 — дні страти тисяч соловецьких політичних в’язнів (серед них
— українських лiтераторiв i культурних
дiячiв Валер’яна Полiщука, Миколу Зерова, Валер’яна Пiдмогильного, Павла Филиповича, Григорiя Епiка, Леся
Курбаса, Миколу Кулiша та інших) до
„двадцятиріччя Жовтневої революції“
в Росії.
1.11.1944 — помер Митрополит Української греко-католицької церкви, визначний громадський діяч i меценат
української культури Андрей Шептицький.
1.11.1964 — помер полковник Андрій
Мельник, Голова Проводу ОУН.
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вшанування

Залишитися не можна повернутися.
Дорога болю до Казахстану
Д
орогою болю і страждань, невідомості й розпачу — таким
був шлях українців 70 років тому, яких силоміць вивозили
з рідного дому в казахські степи. Тепер, 13–14 жовтня, українці
знову їхали на ту чужину, що для сотень тисяч наших земляків
примусово стала домом, щоб ушанувати пам’ять про їхню жертву,
помолитися на місцях масових поховань замордованих.
Поїздка до Казахстану делегації
з України, до складу якої ввійшли
представники духовенства УГКЦ,
провідні науковці з Інституту історії
НАН України та МІОКу, відбулася з
нагоди відзначення 70-ліття депортації українців. Операція під назвою „Захід“ для населення Західної
України була справжньою етнодемографічною катастрофою. Загалом із
західних областей України (за винятком Закарпатської) було виселено
26332 сім’ї (77291 особи, з них 18866
чоловіків, 35441 жінку і 22279 дітей).
У рамках відзначень відбувся Форум українців „Духовна та культурна ідентичність українців східної
Європи, Близького Сходу та Азії.
Вчора. Сьогодні. Завтра“, мета якого
— консолідація громадського життя
українців у країнах Східної Європи,
Близького Сходу й Азії та сприяти

оживленню життя Церкви та громадських організацій, зібрав єпископів
і священиків УГКЦ та представників українських громад із України,
Казахстану, Росії, Киргизької Республіки. Організував його Пасторально-міграційний відділ УГКЦ,
за підтримки Посольства України в
Республіці Казахстан.
Також цими днями проходила
міжнародна науково-практична
конференція „Депортація народів в
епоху тоталітаризму: історичні уроки“. Крім цього, презентували книги,
документи та спогади про депортацію українців до Казахстану, представили присвячену цій сумній даті
виставку.
Очільник УГКЦ Блаженніший
Святослав (Шевчук) звернувся листом до українців Казахстану, закликавши їх пам’ятати про землю своїх
предків, зберігати традиції, мову та
культуру. „Є три речі, які допомагають зберегти на чужині власну національну ідентичність: українська
родина, школа й церква. Завдяки їм
наш народ пережив важкі випробовування, яких зазнали наші батьки
у ХХ столітті, і зберігаємо пам’ять
про нашу історію там, де ми живемо, навіть так далеко від історичної
Батьківщини. Особливо хочу, щоб
відчули, що вся Україна з вами. Хоча
ми розкидані по світі та є однією великою українською родиною“.
— Ця поїздка для мене знакова.
Вона мала декілька вимірів. Найперше — професійний, бо українці східної діаспори завжди були нашим пріоритетом. Ми провели спільні літні
школи в Казахстані, на запрошення
апостольського посланця для українців отця греко-католицької церкви
Василя Говери. Було зацікавлення й
громадянське, бо я переконана, що
ми повинні вшановувати цю дату і в
Україні на різних рівнях. Третій вимір — дуже особистий. Від дитинства

в нашій родині були мама й тато, ми
малі й був — Казахстан. Мою родину депортовано, винищено. Мого
діда 1939 року як члена ОУН вивезли в Карлаг. А мою бабцю з двома
дітьми в березні 1940 року вислали
до Павлодарської області Баянаульського району в поселення Майкаїн
Жовтий, де заарештували маминого
брата Ігоря Кузика. Досі ми не маємо про нього жодної інформації. Тож
те, що я там пережила на емоційному
рівні, — неможливо описати, — наголосила директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків із
діаспорою Ірина Ключковська.
На цій конференції Ірина Михайлівна виступала з доповіддю „Як
залишатися українцем поза межами
України“. Каже, що обрала цю тему,
добре знаючи про стрімкі асиміляційні процеси в цій країні. На сьогодні в Казахстані мешкає понад
300 тис. українців. Та ще на початку
незалежності їх було майже 900 тис.
Зменшення чисельності української
громади відбувається передовсім через асиміляційні процеси, а ще через
великий відтік українців до Росії. Головна причина, на її думку, в тому,
що, на відміну від країн Європи, Америки чи Канади, там українська діа-

ч. 32 [2992]
26 жовтня — 1 листопада 2017

спора не отримує поповнення новими мігрантами. Основа української
громади в Казахстані — це депортовані та їхні нащадки, а також ті, хто в
радянські часи їхав туди за скеруваннями на роботу. Тому, щоб зберегти
зв’язок із Україною, потрібні різні
спільні проекти, тісна співпраця.
— За МІОКом роки дієвої співпраці. Зокрема організування літніх
шкіл у різних містах Казахстану, забезпечення їх нашими підручниками „Крок“ для вивчення української
мови як іноземної, залучення до
нашого проекту „Крок до України“.
Зараз розробляємо освітній туристичний маршрут Україною, яким уже
зацікавилися в Казахстані. Переконана, що такі проекти мали б стати
частиною державної програми, як це
є в Ізраїлі, Греції та інших країнах,
які дбають про підтримку своїх громадян за кордоном, — наголосила
Ірина Ключковська.
Окрім наукових заходів у Казахстані відбулися виїзди до місць колишніх таборів. Зокрема українська
делегація побувала в музеї села Долинька, де був величезний концентраційний табір.

— Передати враження від побаченого — неможливо. У цьому
концтаборі каралися представники
різних національностей, та левова
частка були українці. Досі збережені деякі речі наших земляків: вишивані рушники, вишиванки, які люди
брали зі собою на заслання, художні
роботи. Кажуть, що в таких умовах
неможливо малювати, хоча я стверджую, що можливо. Бо досі зберігаю
сорочку свого дядька, на якій художник, із яким він сидів в одній камері
під час першого арешту в Павлодарі,
намалював вугіллям його портрет,
— наголосила моя співрозмовниця.
— Показували нам знаряддя тортур,
документи, зокрема страшну статистику. Якщо задуматися, що за кожною цифрою — людське життя, то
жахаєшся від цього. Також ми були на
„Маминому кладовищі“, де захоронено немовлят і вагітних, породіль.
А останнього дня ми були в Спаську,
це частина Карлагу, де земля просто всіяна кістками людей, які там
помирали від виснаження. На особливу увагу заслуговує відкриття та
освячення пам’ятника депортованим
українцям — хрест із чорним рушни-
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ком, який встановили на території
української церкви в Караганді. Ідея
належить Пасторально-міграційному відділу УГКЦ, зокрема єпископу
владиці Йосифу Міляну. Одну частину цього пам’ятника робили в Казахстані — великий кам’яний хрест, а
другу — чорний вишиваний рушник
— в Україні. Це ще один знак присутності українства на казахській землі.
Головні висновки, яких дійшли
учасники цих заходів, — це потреба
фахового вивчення цієї частини історії нашого народу. Бо, як стверджують науковці Казахстану, в Україні
дуже мало досліджено тему цієї депортації. Особливо це важливо, зважаючи на те, що архіви в цій країні
дозволено відкривати лише через 75
років після смерті фігурантів. Карлаг
ще діяв до 1959 року, тож потрібно
ще сімнадцять років, щоб отримати
до них доступ.
Та, як наголосила Ірина Ключковська, робота триватиме. Важливо, що
в роковини цієї трагедії за українців
молилися, що відбулися поминальні
літургії за тих, хто загинув у безкраїх
степах.
Наталія ПАВЛИШИН

великі українці

Коли справи красномовніші за слова

Л

юди, які змінюють світ, — це
передовсім люди жертовні.
Вони дбають не лише про власний добробут, а й про те, щоб
було добре й іншим. Відомий
американський кардіохірург
українського походження Василь Лончина та його дружина — стоматолог, фотограф,
активна діячка Роксоляна
Тим’як-Лончина, незважаючи
на те, що мешкають у Чикаго
(США), багато років працюють
на благо України, стараючись
не лише допомогти, а й власним прикладом показати, що
добробут держави залежить
від готовності людей безкорисливо підтримувати інших.
Закінчення на 16 с. m
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великі українці

Коли справи красномовніші
за слова
m Закінчення. Початок на 15 с.

В Україну подружжя приїжджає
уже понад двадцять п’ять років.
Уперше пані Роксоляна побувала
тут із місією „Медицина на колесах“, у межах якої надавали стоматологічне лікування дітям-сиротам і вагітним на Тернопільщині.
Уже тоді, на початку 90-х років,
Лончини налагоджували зв’язки з
колегами-медиками, розпочинали
різні проекти, намагаючись хоч
якось сприяти розвиткові української медицини. Як наголосили мої
співрозмовники, щоразу приїжджаючи сюди, думали, чим можуть
допомогти.
— Ми цікавилися справами
України, але не мали змоги бувати
тут так часто і тривало, як би цього хотіли, бо мали певні обов’язки в
Америці. Та щороку чи щодва роки
старалися брати участь у різних
медичних місіях. Згодом зі мною
почав їздити й мій чоловік. Він докладав зусилля, щоб допомогти як
кардіохірург, зокрема у Львівській
обласній лікарні — багато консультував, іноді навіть допомагав
лікарям оперувати пацієнтів, показував свій досвід і способи проведення операцій, передавав чи сам
привозив медичні апарати (наприклад, апарат штучного кровообігу). Я продовжувала діяльність
у стоматологічних місіях: відвідувала стоматкабінети, проводила
різні процедури. Згодом зрозуміли, що маємо в Україні вже стільки знайомих і добре налагоджену
співпрацю, що не мусимо чекати,
щоб їхати в межах американських
місій. Та й стоматологія тут розвивалася досить стрімко і швидко
вийшла на європейський рівень.
Тож я більше часу мала для того,
щоб присвятити себе ще одній
улюбленій справі — фотографуванню, — розповідає Роксоляна
Тим’як-Лончина.
Пані Роксоляна відкрила Україну не лише для світу, а й для самих
українців, бо по-іншому бачить і
сприймає аспекти, яких ми вже й
не помічаємо. Вона порушувала
мовну проблему, готуючи фото-

виставки про іншомовні вивіски
в різних містах нашої держави. А
також доклала чимало зусиль, щоб
привернути увагу до ситуації в інтернатах.
— Тоді я не знала нічого про ці
інтернати, зокрема для неповносправних дітей, тож зі своїми колегами почали досліджувати їх. І від
того, що ми відкрили, було справді сумно. Ми почали звертатися до
міністерства, до різних доброчинних організацій, щоб допомогти
хоча б якось. Організовували безліч круглих столів, обговорень,
старалися „розбудити“ директорів інтернатів, щоб змінити цю
плачевну ситуацію, — додала моя
співрозмовниця.
Пані Роксоляна організовувала фотовиставки і започаткувала
фундацію „Дитинство, позбавлене
барви“. Така діяльність сприяла поширенню інформації про плачевну ситуацію в інтернатах, а також
спонукала людей допомагати. За
кошти жертводавців закуповувала
молочні суміші для дітей, віком від
народження до року. Таку співпрацю провадила з трьома інтернатами — двома у Львові й одним у
Донецьку.
Для сім’ї Роксоляни і Василя Лончин Україна завжди була близька.
Вони вболівали і вболівають за її
розвиток. Брали участь у Помаранчевій революції та Революції
Гідності, шість разів були спостерігачами під час виборів, зокрема
тричі в Донецьку, а також в Одесі,
Полтаві й Дніпрі. Багато зусиль докладають, щоб вивести медицину
на новий якісний рівень.
— На жаль, зараз ми не можемо докорінно змінити медицину
в Україні. Та можемо показати
добрий приклад. Найкращою базою для цього є Український католицький університет. Ідея проекту
медичної школи при УКУ виникла після тривалого перебування
в Україні, коли я пересвідчився,
наскільки корупційною є система
освіти, зокрема медичної, і зрозумів, що саме цей університет має
достатню автономію для розвитку
навчальних програм за власним

зразком без надмірного впливу
держави. Останніх дев’ять місяців
я перебував в Україні, вивчав систему охорони здоров’я, медичну
освіту, консультувався з керівництвом УКУ, тож найближчим часом
запропонуємо приблизний план
проекту медичної школи, — каже
Василь Лончина.
Війна в Україні загострила також увагу на тому, що в нашій
державі відсутня практика ерготерапії, яка вкрай потрібна тяжко
пораненим воякам.
— Ми мали нагоду відвідати ветеранів у госпіталі, зустрічалися
з хірургом, щоб більше дізнатися
про те, чого бракує, щоб допомогти
цим людям. І найперше, що з’ясували, — не вистачає знань про належну реабілітацію і практичних
навичок. Ми проводили велику
міжнародну конференцію, видали
підручник, і це дало позитивний
поштовх для медиків і для тих, які
потребували допомоги, — зазначила пані Роксоляна. — Зараз суспільство змінюється, молодь хоче вчитися. Нині маємо справу з людьми,
які виростають в інших умовах,
вони вже не мають пострадянського мислення, не дають себе зомбувати. Якщо їх не влаштовує щось,
то виїжджають. І власне потрібно
зробити все, щоб вони хотіли повертатися в Україну. Треба створити такі умови, щоб вони могли
реалізовувати свої таланти тут.
Як наголосили мої співрозмовники, — зміни неминучі. Та головне, щоб люди усвідомили, що все
починається з них. Не з керівників
держави, не з прописаних законів,
хоча й вони потрібні, а саме з етичних принципів кожного.
— Якби кожен думав і чинив совісно, то суспільство би змінилося і розвивалося. Тепер час, коли
треба довкола себе робити зміни.
Як показав Євромайдан, зміни починаються від людей, так само в
щоденному житті кожен зокрема
має робити все, щоб змінити суспільство, — додав на завершення
розмови пан Василь.
Наталія ПАВЛИШИН
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поза парами

коротко

Співпраця інститутів
і Студмістечка гарантує
порядок

21 жовтня у Львові вшанували
пам’ять жертв операції „Захід“
— примусового виселення жителів Західної України до Сибіру
в жовтні 1947 р. Громадське віче
та екуменічна панахида відбулися
біля пам’ятника жертвам комуністичних злочинів на площі Шашкевича у Львові. Головним завданням
операції „Захід“ було послабити
український визвольний рух. Упродовж доби, за офіційними даними,
виселили 26 644 родини, загалом
76 192 особи. А в документах українського підпілля фігурувала цифра
150 тис. вивезених.

Д

бати не лише про присутність студентів на парах, а й про
місце для них у гуртожитку, належні умови проживання,
забезпечення спокою — те, про що дбають у кожному інституті
Львівської політехніки. Для того, щоб усе працювало злагоджено,
обговорюють ці питання на засіданнях Вчених рад інститутів.
Нещодавно в ІНЕМ, ІГСН,
ІКТА відбулися перші в цьому навчальному році звітування про
кількість поселених студентів.
— Цьогоріч у нашому інституті
представлено всю географію, окрім Харківщини. А такі обговорення передовсім показують реальну
картину того, скільки студентів
потребують житло, хто звертається з проханням про покращення
умов, поселення разом із друзями
чи колишніми однокласниками,
— розповів заступник директора
з організаційно-виховної та організаційно-господарської роботи
ІНЕМ Юрій Малиновський.
Для особливих випадків, як, наприклад, розгляду студентських
правопорушень у гуртожитках,
є постійна комісія. Зазвичай, як
зазначив Юрій Володимирович,
критичних порушень нема, лише
дрібні. Тож цілком достатньо профілактичних бесід.
— Цього року нам вдалося поселити всіх охочих. Завдяки добре
організованій роботі під керівництвом проректора Романа Коржа ми
ще до початку вступної кампанії
мали всю потрібну інформацію.
Єдине, що зараз залишилося, —
одиничні „міграції“ з кімнати в
кімнату, з одних гуртожитків до
інших. Та, оскільки здебільшого
перепоселень хочуть першокурсники, то ми відтермінуємо це до
грудня, адже часто студенти здружуються і вже потім не хочуть переселятися. Хоча в усіх проханнях,
із якими звертаюся до директора
Студмістечка Ігоря Гельжинського, отримував підтримку, розуміння та їхнє задовольняння, — додав
Юрій Малиновський.
На місця в гуртожитках ІГСН
цьогоріч претендувало 240 пер-

шокурсників із 300, які вступили
на навчання.
— З усіх, хто подав заяви на
поселення, були лише 40 студентів зі Львівщини, а решта — з інших областей. Це досить серйозне
навантаження. Якщо раніше більшість вступників були з областей,
дотичних до Львівської, то тепер
— із Центральної України. Тобто ті, кого треба поселяти передовсім. Якщо ще врахувати, що є
пільгові категорії, то для тих, хто
зі Львівщини, місця фактично не
залишилося, — розповів про ситуацію з поселенням заступник
директора з виховної та організаційно-господарської роботи ІГСН
Олександр Горбач. — Ми постійно
співпрацюємо зі Студмістечком. І
якщо студенти якось некоректно
поводяться в гуртожитку чи на
прилеглій території, то бесідуємо з ними, з їхніми батьками. Зазвичай це допомагає. Звичайно,
складніше працювати з першокурсниками, бо вони вирвалися
від батьків і думають, що можна
творити, що хочеться. Старшокурсники вже добре усвідомлюють, що правила справді діють.
Бували в нас і випадки виселення,
зазвичай, за вживання алкоголю.
Цього року може бути виселення і за неуспішність у навчанні.
Та ми стараємося не доводити до
цього. Якщо бачимо, що порушники розкаялися і виправляються, то залишаємо. Та кілька років
тому був резонансний випадок,
коли студенти в кімнаті стріляли з
пневматичної зброї, звичайно, це
було безальтернативне виселення
всіх мешканців кімнати, без права
поселитися в гуртожиток знову.
Наталія ПАВЛИШИН

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло
Жебрівський оголосив конкурс із
історії краєзнавства з призовим
фондом в 1 млн грн. До участі в
конкурсі приймають журналістські
та краєзнавчі роботи на тему дослідження прадавньої історії регіону,
глибше, ніж писали в радянських
підручниках. Мета конкурсу — подолати міфи, які насаджували на цій
землі. Докладніше про конкурс на
сайті Донецької ВЦА.
16–19 листопада відбудеться молодіжний візит TRIPS for ACTION для
активної молоді Львівщини. Під
час поїздки учасники ознайомляться із громадською діяльністю, функціюванням молодіжних просторів
та організуванням молодіжної
політики в Польщі. Окрім цього, під
час поїздки вивчатимуть проектний менеджмент та втілюватимуть
локальні проекти в різних місцях
Польщі. Докладніша інформація за
тел. 0961052314 — Василь Шатрук.
У Музеї-меморіалі „Тюрма на
Лонцького“ 19 жовтня відкрили
виставку повстанських раритетів,
присвячену 75-річчю створення
УПА. На експозиції представили
кілька десятків різноманітних
повстанських раритетів, зокрема:
друкарську машинку, яку вилучило
МҐБ у підпільників 1950 р.; пропагандистські листівки підпілля ОУН,
знайдені на Львівщині цього року;
повстанські друковані періодичні
видання; картотеку СБ ОУН; особисті речі та світлини повстанців;
щоденник окружного провідника
ОУН Львівщини, пробитий кулею;
печатки та штампи повстанців;
мапи однієї із груп УПА. Виставка
діятиме впродовж шести місяців.
За матеріалами інформагенцій
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не навчанням єдиним

Відвідати 13 країн майже без грошей:
міф чи реальність?
Н
е міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський
— досвідчені автостопери, які впродовж року відвідали
Польщу, Швецію, Нідерланди, Угорщину, Португалію, Іспанію,
Швейцарію, Німеччину, Австрію, Грузію, Туреччину, Болгарію
та Румунію, більшість із яких — упродовж двох літніх місяців,
витративши всього трішки більше, ніж 200 євро. Спеціально для
читачів „Аудиторії“ мандрівники розповіли про свої поїздки й
поділилися набутим досвідом.

Вадим — третьокурсник Інституту гуманітарних та соціальних наук, Андрій четвертий
рік навчається в Інституті енергетики та систем керування. Познайомилися вони в інтернеті:
Вадим шукав компанію для подорожей, а Андрій, нещодавно
повернувшись із Америки, вже
не міг усидіти в Україні. Подорожі автостопом для хлопців — не
лише дешевий спосіб мандрівок, а
й чудова мовна практика, близьке
знайомство з культурою та менталітетом країн.
— Чому подорожуємо саме автостопом? Це значно цікавіше, бо
ти спілкуєшся з місцевими, бачиш
країну по-справжньому, а не з вікна автобуса, гід нікуди не підганяє,
ночуєш не в готелі, а безоплатно в
таких самих мандрівників, як ти сам,
і це, знову ж таки, спілкування, яке
часто переростає у дружбу. Ще один
плюс: зазвичай водії, які беруть до
своєї автівки автостопера, вважають
своїм обов’язком його нагодувати.
Тому перша велика, двадцятиденна,
подорож обійшлася лише у 30 євро,
частину з яких у мене поцупили. Часто запитують, як нам не страшно сідати до машин незнайомців, ночувати у них. Найбільше українців дивує,
невже таке можливо безоплатно —
можливо: один поляк провіз нас дві
з половиною тисячі кілометрів, турок — півтори, і жодних розмов про
гроші не було, — розповідає Вадим.
Перша масштабна поїздка хлопців розпочиналася з мису Рока, що в
селищі Сінтра, коло Лісабона (Португалія) — краю світу, у прямому
сенсі цих слів, оскільки у ті часи,
коли вірили, що земля є пласкою,
саме тут вона „закінчувалася“. Подорож продовжилась у Порто, Мадриді, Севільї, Женеві, Цюриху, Ін-

сбруку, Відні. Далі був тур до Грузії,
Туреччини, Румунії , Болгарії.
Мандрівники з приємністю зауважують, що перетнувши грузинський кордон, вони впродовж першої ж хвилини зловили собі машину.
Це їх неабияк вразило, оскільки, наприклад, у Німеччині їм доводилось
чекати навіть понад чотири години.
— Найгірший автостоп — у Болгарії: майже ніхто нам не зупинявся, а коли таке диво й траплялося
— одразу запитували, чи є гроші,
почувши негативну відповідь, їхали
геть. Населення там дуже проросійське, молоді не зустріти взагалі, будівлі напіврозвалені. З Болгарії нас
таки вивезли, але це зробив турок,
— ділиться Андрій.
Однак хлопці не розчаровуються, адже точно знають: натрапити
на поганого водія — неможливо, бо
зупиняються лише хороші люди:
— Хто нас тільки не підвозив:
колишній начальних охорони президента Грузії, імам, рокер, борці
з корупцією, батьки стоперів, таксисти, водії маршруток тощо, і жоден не вимагав платні.
Особливо тепло мандрівники
відгукуються про гостинність грузинів, зокрема про сім’ю, у якої вони
залишалися на ніч:

— Ми провели в них чотири чи
п’ять днів і щоразу для нас накривали повний стіл свіжих і нових страв.
Жодного дня ті люди не вечеряли
без нас. Ця гостинність вражає. Тепер вони запрошують нас до себе гостювати з нашими родинами. Взагалі, у Грузії українців дуже люблять.
Запитуємо Андрія і Вадима, де
саме їм сподобалося найбільше
— однозначної відповіді дати не
можуть:
— Скрізь подобається, в кожній країні нас щось проймає. Чому
ми їздимо? Бо усюди різна культура, у кожному місці пізнаєш
щось нове. Після цього починаєш
інакше дивитися на свою країну,
починаєш більше цінувати те, що
маєш, з’являється усвідомлення,
що тут (в Україні) також можливі зміни на краще. Культурним
шоком стало те, що скрізь, а не
лише у нас, є ті, хто ухиляється
від сплати за проїзд у громадському
транспорті: для угорців це — „національний спорт“ (сміються), а шведи мають профспілку, яка обстоює
право не купувати квитків. Відвідавши Болгарію, ми зробили для себе
відкриття — там є й гори, а не лише
море й багато курортів, як прийнято вважати. В Іспанії нас впустили
ночувати до костелу.
У планах хлопців — країни Азії,
Скандинавії, Латинської Америки,
села Німеччини і Франції. Так-так,
села: саме там, за словами політехніків, вирує справжнє життя. Наостанок мандрівники дають настанову для всіх українців і студентів
насамперед:
— Щоб подорожувати світом, не
потрібно чекати, поки об’їздиш усю
Україну, бо тоді ти отак живеш і ні
одного, ні другого не бачиш. Україною подорожувати простіше, тож
доки ти молодий, безтурботний,
маєш час і не маєш дітей, поїздки за
кордон — саме те, що треба!
Більше історій і порад можна
прочитати на блогах хлопців
https://www.instagram.com/
mandriwnyk/,
https://www.instagram.com/andrii_
hurskyi/.
Анастасія МОЗГОВА
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арт-проект

Пісня за піснею — в бою не відступай!

Г

ітари теж здатні стріляти, стріляти сильніше і влучніше від
„Градів“. Особливо тоді, коли в руках тих, хто пережив реально (а
в уяві вона все одно ще триває) війну. Альбом сучасної фронтової
пісні „Пісні війни“ — це результат півторарічної роботи над
соціально-мистецьким проектом, у якому взяли участь бійціавтори й відомі українські артисти.

Проект є волонтерською ініціативою, його
автором і координатором виступила журналіст і промоменеджер
Галина Гузьо. Власне
вона найбільше доклалася до створення унікальних дуетів і переймалася
тим, щоб запланованих
п’ять тисяч примірників CD таки побачили світ до Дня захисника України.
Пісні записано на професійній
студії і видано під логотипом компанії „Наш формат“. Кожна композиція — персональна історія, болісна
й реальна. Олександр Рожко, боєцьучасник проекту, каже, що солдати
пишуть правду, бо на війні нема інших кольорів, крім білого й чорного.
Але індивідуальні почуття насправді
репрезентують те, що хвилює всіх.
Тож він переконаний, що якщо нація щось оспівує в піснях, то ці речі

є її історією. Його пісня
„Не сумуй“, котру виконує разом із лідером
гурту „Антитіла“ Тарасом Тополею, увійшла,
за версією радіо ROKS, у
п’ятнадцятку найкращих
рок-композицій, створених за часи Незалежності. Вона звучить на передовій, її ставлять собі на телефони як
рингтон… Створив же пісню Олександр Рожко швидко, коли вкотре
(серед усіх учасників проекту має чи
не найбільший воєнний досвід — воювати почав ще 1982 року, в Афганістані) зібрався на фронт і побачив, що
дружина засмучена. „Чекати набагато
важче, ніж виконувати бойове завдання“ — визнав — і з’явилися пісенні
рядки, які згодом стали піднімати
бойовий дух його побратимів.
Зиновій Медюх зі співачкою Оксаною Мухою і „Піккардійською терці-

єю“ розчулює „Молитвою на Різдво“, а з лідером гурту Ot Vinta Юрієм
Журавлем — „Дівчиною з Майдану“.
А все тому, що „всі слова прожиті,
ідуть від серця“. На думку бійця, диск
є ударом, потужнішим від „Градів“, а
співаки — це снайпери, які „вибивають дур із голови і наближають нас до
перемоги“.
Наймолодший учасник проекту
Ігор Шульц отримав в АТО складне
поранення, але щодо рішення бути
бійцем не шкодує, бо „якби я мав сто
життів, я б сто разів пішов на війну“.
Багато військових пісень є російськомовними, бо написані ще за „совка“.
Тому цей диск, вважає, є вкладом у
новий розвиток української культури.
Перша тисяча дисків „Пісні війни“
вже потрапила на передову, ще тисячу буде поширено у школах на сході
України. Решта дисків зостануться
для промоції. Усі пісні, загалом, будуть у вільному доступі на ютубі, а також на офіційному сайті проекту. На
думку співака й композитора Павла
Табакова, теж учасника проекту (загалом усіх учасників тридцять), проект можна буде вважати ефективним,
якщо хоча б три-п’ять пісень із нього
стануть народними.
Наталя ЯЦЕНКО

лекція для всіх

Філософія і література — дві рідні сестри

„У

пошуках людини: філософсько-літературний шлях Європи“
— у Львівській медіатеці в межах Cafe philosophique Lviv
відбулася тематична зустріч за участю історика філософії,
перекладача Андрія Дахнія.

Філософія і література найбільше сходяться в питаннях антропологічних. Це помітно ще від часів
античності, хоч тенденція „шукати
людину“ (згадуємо історію про Діогена, який удень ходив зі свічкою)
зберігається і досі. Про те, як філософія і література взаємодіють, на численних прикладах, заглиблюючись у
історичне минуле, але з проекцією
на майбутнє, Андрій Дахній і розповідав упродовж півтори години.
Спільним між літературою й філософією є те, що вони ніколи не
претендують на остаточні відпові-

ді, для них неможливе, на відміну
від науки, поняття прогресу. А ще
— філософи часто є письменниками, а письменники — філософами.
Література вчить філософію — Гомер, скажімо, вчив пошуку в усьому середини, причини наслідків,
закликав сприймати світ цілісно.
А ще література інколи, як це було
в російській імперії, де філософію
забороняли викладати, бере на себе
просвітницьку роль. Із другого боку,
філософія впливає на літераторів:
лекції Анрі Бергсона вплинули на
концепт плинності Марселя Пруста,

Intermezzo Михайла Коцюбинського можна прочитувати в категоріях
екзистенційної філософії. Яскравим
представником і літератора, і мандрівного філософа є Григорій Сковорода. Те, що Сковорода мав вплив
на Шевченка, можна припустити,
читаючи Шевченківські рядки — „та
й списую Сковороду“. Андрій Дахній
убачає й певні паралелі між „всякому городу нрав і права“ й „у всякого
своя доля і свій шлях широкий“.
За спостереженнями Дахнія, філософія тепер має тенденцію до масовізації, виходить зі стерильного
академічного середовища. Згодом її
взаємодія з іншими сферами духовного життя буде ще ширшою.
Наталя ЯЦЕНКО
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Картини-кахлі від майстра
гончарного неоромантизму

Щ

е до кінця цього тижня у галереї „Зелена канапа“, що
на вул. Вірменська, 7, можна оглянути незвичні роботи
художника-кераміста Василя Боднарчука. Твори вклались у певну
серію, якій митець дав назву „Силуети Львова“. Місто на них
таємниче, вечірнє й об’ємне. Доповнили їх керамічні пласти з
інших серій — „Між літами“, „З витоків“, „Мандри“.

Для доцента кафедри художньої
кераміки ЛНАМу, заслуженого художника України Василя Боднарчука кераміка — це не вжиткові речі, а
універсальна мистецька техніка, що
поєднує в собі принципи скульпту-

ри (через пластику), графіки та живопису (через творення на площині
малюнка й декорування його).
Василь Боднарчук розвивається
як кераміст від 70-х років. Архітектурним мотивам старого Львова він
за допомогою кольорових емалей і
глини, оксидів металів, поливи й
вітражного скла надає живописного ефекту. Природа в нього отримує свою глибину також завдяки
поєднанню різних матеріалів. І це
все разом, як зауважив доктор історичних наук Олесь Пошивайло,
творить певний неоромантизм.
В основі цієї експозиції —
дев’ять художніх урбаністичних

творів. Решта її органічно доповнюють. На думку власниці галереї
Олесі Домарадзької, виставка має
гарний живописний ефект і витриману естетику. Доцент кафедри художнього текстилю Галина Кусько
каже, що біля кожної з представлених керамічних картин можна довго
стояти й дивитися — „заглиблюватися та насолоджуватися прекрасною композицією, чудесними фактурами, неймовірною колористичною презентацією“.

Карпати як натхнення для митців
В
ід 4 до 16 жовтня в арт-резиденції Ярослава
й Тетяни Ціко відбувався третій живописний
симпозіум „Славсько — 2017. Осінь“.
Власник арт-резиденції
Ярослав Ціко є випускником Інституту архітектури — шанує Політехніку й
не раз відвідував кафедру
дизайну та основ архітектури. Він зібрав дев’ятнадцять живописців із усієї
України в смт. Славське,
щоб вони надихнулися
красою гір і на чистому
повітрі помалювали. Найбільше учасників симпозіуму було зі столиці, Львів
представляли викладач
Львівської політехніки
аквареліст Ігор Юрченко
(малював і аквареллю, й
акрилом) і художник Орест
Манюк.

Карпатські мотиви —
природа, селище, людина
в середовищі — стали основою всіх творів. Окрім
малювання й занять із
місцевими дітьми, художники мали змогу просто
помилуватися гірською
красою — піднялися на
гору Захар Беркут і Тростян. Результатом їхньої
творчості стала виставка
в „Пансіонаті Славський“.
А 1 листопада буде відкрито експозицію з післяпленерових робіт у Києві, в
Українському фонді культури.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

Кросворд
Горизонтально:
7. Великий крислатий капелюх, поширений в країнах Латинської Америки. 8. Давньоримський політичний діяч
Марк Порцій Катон кожний свій виступ у сенаті розпочинав і закінчував словами: „Я вважаю, що місто …
має бути зруйновано“. 9. Один із мушкетерів А. Дюма.
12. Німецький філософ ХVIII ст., засновник німецької
класичної філософії. 13. Стилістичний прийом, який полягає у повторенні в кінці віршованих рядків однакових
слів чи словосполук для посилення виразності та мелодійності мови. 14. Пристрій, поверхня якого поглинає,
перетворює або відбиває енергію різного виду проміння.
16. Парадна зала для приймання гостей, вітальня. 18. Частина суспільного класу, соціальна група. 19. Позика, що
її видають під заставу нерухомості. 20. Виборний представник держави, організації, колективу, який представляє їхні інтереси на з’їздах, конґресах. 21. Складна речовина, що утворюється після змішування кількох плинних
металів. 22. Столиця Венесуели. 25. Струнний музичний
інструмент. 27. Великий урочистий музичний твір, який
виконують солісти та хор у супроводі оркестри. 28. Один
із керівників Коліївщини, образ якого Т. Шевченко увічнив у поемі „Гайдамаки“. 30. Найбільша африканська
антилопа, роги якої спірально закручені. 31. Вершник,
котрий у кориді розлючує бика, штрикаючи його списом
— пікою. 32. Тверді нарости на черепі деяких молочних
тварин. 33. Плодове дерево родини розових, плоди якого подібні до яблук. 34. Урочисте відкриття художньої
виставки. 35. Фахівець з макіяжу.
Вертикально:
1. Таблиця розміщення небесних світил, за якою астрологи передбачають долю людини. 2. Хвостата земноводна тварина родини саламандрових. 3. Продукт харчування, герметично закритий, але не стерилізований.
4. Костюмований бал із масками. 5. Кам’яна фігура лежачого лева, з головою людини, що уособлювала владу
фараона у Давньому Єгипті. 6. Повний успіх у бою, ос-
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таточна поразка військ ворога. 10. Вирощування рослин
без ґрунту безпосередньо на водному розчині мінеральних добрив. 11. Незаконне переміщення товарів через
державний кордон. 15. Перерва між діями спектаклю,
концерту. 17. Частина світу, що має два континенти.
23. Корінний житель країни чи місцевості. 24. Рідина
зі специфічним запахом, яку добувають переганяючи
смоли хвойних дерев — добре розчиняє жири, лаки,
смоли. 25. Провінція у Давній Персії та елліністичних
монархіях. 26. Різко виражена протилежність у чомусь;
полярність, розбіжність. 29. Автор твору, листа, який
приховує ім’я. 30. Гірська система на південному сході
Європи, між Чорним та Каспійським морями.

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 30
Горизонтально:
1. Дукат. 4. Кетяг. 7. Землетрус. 10. Парнас. 12. Каскад. 13. Афіна. 16. Торнадо. 17. Торпеда. 18. Ремарка. 21. Лексика. 23. Ізобара. 25. Руставі. 27. Баран. 29. Гітара. 31. Голова. 32. Адаптація. 33. Десна. 34. Скеля.
Вертикально:
1. Домініон. 2. Казус. 3. Тамада. 4. Корона. 5. Тесак. 6. Гороскоп. 8. Націоналізація.
9. Народознавство. 11. Білка. 14. Борислав. 15. Стандарт. 19. Маяк. 20. Роги. 22. Сафра.
24. Біпатрид. 26. Трилогія. 27. Бакара. 28. Нарцис. 30. Аванс. 31. „Гаяне“.

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 31
Горизонтально:
3. Ізобара. 6. Іподром. 8. Капелан. 9. Крона. 11. Кальмар. 12. Стікс. 14. Антракт. 16. Тактика. 18. Егрет. 20. Траур. 21. Телефон. 22. Саміт. 25. Кокон. 29. Монтана. 30. Гетьман.
31. Ярлик. 32. Материк. 34. Рекет. 35. Гобелен. 36. Каракал. 37. Кашалот.
Вертикально:
1. Вітряк. 2. Бампер. 4. Мінотавр. 5. Анфілада. 7. Мальта. 8. Комета. 9. Конденсація.
10. Астат. 12. Спирт. 13. Суверенітет. 15. Арктика. 17. Квінтет. 19. Рем. 23. Мамалига.
24. Танок. 25. Комар. 26. Канікули. 27. Картон. 28. Огірок. 32. Молоко. 33. Карате.

Склала Христина ВЕСЕЛА

J J J
Грають у шахи. Один із гравців:
— Так ходити не можна! Я заберу вашого короля!
— Ну і що? Я проголошу республіку й
гратиму далі.
J J J
— Я вирішила розлучитися з тобою!
Ти не романтик!
— А як же відпочинок у горах, вечори в
ресторанах, квіти щодня?..
— Але ж це не на Мальдівах!
J J J
Розмовляють дві жінки:
— Цікаво, що жінки знаходили в чоловіках раніше?
— Коли раніше?
— Коли ще не винайшли гроші.
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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 незалежно від форм власності та підпорядкування, до
складу яких увіходять студенти, аспіранти й докторанти. Учасниками конкурсу можуть також бути
команди студентів вишів інших країн та команди
аматорів робототехніки.
Місце проведення заходу — Студентська бібліотека Національного університету „Львівська політехніка“ (вул. Митрополита Андрея, 3).
Зареєструватися та докладніше довідатися про
умови конкурсу можна на сайті „Всеукраїнські змагання з перегонів автономних роботів за Кубок
Львівської політехніки“ у межах Порталу Львівської
політехніки (http://lp.edu.ua/robocup).

Світлої пам’яті професора
Рудольфа Яковича Мирського
21 жовтня на 79-му році життя відійшов у вічність відомий науковець-філософ, знаний громадський діяч, талановитий дослідник єврейської історії та культури, президент Центру „Холокост“ імені доктора
Алєксандра Шварца, директор Регіонального науково-освітнього центру
з вивчення проблем Голодомору і Холокосту при Національному університеті „Львівська політехніка“ професор Рудольф Якович Мирський.
Перестало битися серце небайдужої людини, справжнього патріота
України, котрий упродовж життя вів невтомний і наполегливий пошук
невідомих сторінок історії єврейського народу, був полум’яним поборником зміцнення міжнаціональних стосунків у нашому краї, завжди мав
активну громадянську позицію.
Ректорат та профком працівників Національного університету „Львівська політехніка“ поділяють скорботу й висловлюють глибоке співчуття
родині та близьким професора Рудольфа Яковича Мирського з приводу
його передчасної смерті.
Ректорат і профком працівників
Національного університету „Львівська політехніка“

Колектив кафедри маркетингу і логістики та дирекція Інституту економіки і менеджменту Національного університету „Львівська політехніка“ висловлюють щирі співчуття родині з приводу тяжкої
втрати — смерті колишнього
викладача кафедри, багаторічного голови профкому студентів Львівської політехніки, багаторічного директора
спортивно-оздоровчого табору (м. Алушта, АР Крим)
Мирона Васильовича
Білика.

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи:
студентський квиток № 11903375, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“, паспорт громадянина України КС № 841151, водійські права, посвідчення призовника на ім’я Лабовського Володимира Васильовича;
диплом магістра ВК № 43983405, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Забейди Миколи Андрійовича;
диплом спеціаліста МВНХ № 015956, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Лисик Марії Михайлівни;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Шаргородського Ростислава Вадимовича;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Іванціва Максима Богдановича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Диріва Андрія Івановича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Пенгрин Вікторії Володимирівни.

Як подати оголошення в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підприємств,
організацій та приватних осіб.
Вартість оголошення:
•	комерційного характеру: до 30 слів —
70,00 грн.; від 30 до 60 слів — 140,00 грн.;
понад 60 слів — за тарифами реклами;
• про загублені документи — 20,00 грн.;
• співчуття — 20,00 грн.;

• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;
від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 10% від суми замовлення.
Ціни подано з урахуванням податку на
додану вартість.
Крайній термін подання оголошення — десять днів до виходу газети.

Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103. Тел. (0322) 258-21-33.
E-mail: audytoriya@gmail.com
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МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри ПЕМ Інституту інженерної
механіки та транспорту Національного університету „Львівська політехніка“ вітає з днем народження завідувача кафедри

Зіновія Антоновича
СТОЦЬКА.
Хай сміється доля, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч добрі, вірні друзі,
Нехай щастя, як дощ обливає,
Нехай радість завжди зустрічає.
І нехай Вас любить, хто милий душі, —
Цього ми бажаємо щиро, від душі.

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

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

Крайній термін подання реклами —
десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com

Львівський національний
академічний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької
26 жовтня — „Сільська честь“ (опера).
19.00.
27 жовтня — „Баядерка“ (балет). 19.00.
28 жовтня — Олександр Брусіловський
(концертна програма). 16.00, „Аїда“
(опера). 18.00.
29 жовтня — „Попелюшка“ (балет). 12.00,
Музика дзеркальної зали. 15.00,
„Шехеразада/ Кармен“ (балет). 18.00.

Національний академічний
український драматичний
театр ім. М. Заньковецької
27, 29 жовтня — „Останній гречкосій“. 18.00.
28 жовтня — „Блазні мимоволі“. 18.00.
31 жовтня — „Жіночий дім (ціна любові)“.
18.00.

Камерна сцена
26 жовтня — „Сестри Річинські“ (прем’єра).
18.00.
31 жовтня — „Смак до черешень“. 17.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
26, 27 жовтня — „Осінь на Плутоні“. 19.00.
28 жовтня — „12 ніч“. 19.00.
29 жовтня — „Лісова пісня“. 19.00.

Львівський академічний
драматичний театр ім. Лесі
Українки
27 жовтня — „Баба Пріся“. 19.00.
28 жовтня — „Людина в підвішеному
стані“. 19.00.
29 жовтня — „Любов“. 19.00.

Перший театр
26 жовтня — „Веселі піратські історії“.
11.00, „Ромео і Джульєтта“. 18.00.
27 жовтня — „О 8-й вечора на Ковчезі“.
12.00.
28 жовтня — „Дюймовочка“. 14.00.
29 жовтня — „Куди зникло море“. 12.00,
15.00.
31 жовтня — „Маленька Баба-Яга“. 13.00.

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
Засновник і видавець — Національний університет
„Львівська
університетполітехніка“
„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
2,79 ум.
ум. друк.
друк. арк.
арк.
Наклад 2000. Зам. № 154136
171242

В.о.
Головний
головного
редактор
редактора
— Тетяна
— Ярослава
ПАСОВИЧВЕЛИЧКО
Заступник головного
головного редактора
редактора —
—
Заступник
Наталія ПАВЛИШИН
Наталія ПАВЛИШИН
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:
Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина МАРТИН
освіти
науки
Ірина —
ШУТКА
молоді, ісім’ї
та—спорту
Наталія ПАВЛИШИН
молоді,
сім’ї
спорту——Наталя
НаталіяЯЦЕНКО
ПАВЛИШИН
культури
тата
дозвілля
культури та
дозвілля —
ЯЦЕНКО
Літературні
редактори
— Наталя
Олег СЕМЕНИШИН,
Літературний
редактор — Олег СЕМЕНИШИН
Микола ЗУБКОВ
Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК
ГРИГОРЧАК

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

обов’язкове.
При передруках посилання на „Аудиторію“
обов’язкове.
На
першій сторінці світлина Ірини МАРТИН.
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