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МІОК відкриває 
Україні                         
українців світу

Лікар радить,                                   
як уберегтися від 
застудних захворювань12

Лекції англійським 
студентам                                                         
від політехніків

„Просвіта“ закликала любити                                      
й берегти рідну мову                                       3 с.
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Чому Ви долучаєтеся до конкурсу Яцика?
Ірина Фаріон, професор кафедри української мови:

„Тут ми знаходимо майбутню еліту“
Це конкурс, який пропагує знання мови. Тут ми знаходимо 
дітей, які рано чи пізно стануть українською елітою. Петро 
Яцик укладав гроші в освіту, і ми також маємо вкладати кошти 
в освіту. Тому я заснувала премію імені Олени Пчілки і вважаю, 
що маю щороку знайти гроші, аби подякувати переможцеві за 
чесну працю. Передовсім тому, що цей конкурс — це конкурс 

знань, а не чогось іншого. Я би казала, що рівень конкурсу стрибкоподібний, як 
і взагалі світогляд студентів. Але що ми спостерігаємо системно, — це велика 
кількість охочих узяти участь у конкурсі, до того ж серед нефілологів. Саме ви-
пускники технічних спеціальностей масово підуть у державну сферу управлін-
ня. Тому наше завдання — максимально допомогти їм, людям технічного фаху.

9 листопада, в День української 
писемності та мови, в Укра-
їні традиційно відбувається 
диктант національної єдності та 
стартує конкурс знавців укра-
їнської мови імені Петра Яцика. 
У Львівській політехніці вже 
провели університетський етап 
і оголосили переможців. Вони 
братимуть участь в обласному 
турі змагань.

Цьогоріч в університеті проде-
монструвати свою грамотність 
зголосилося майже півтори сот-
ні студентів — тести з культури 
мовлення та твори писали 15 
філологів (зокрема й журналіс-
ти) та 120 нефілологів.

Голова наглядової ради конкурсу 
професор кафедри української 
мови Ірина Фаріон нагадала 
студентам історію заснування 
Дня української писемності та 
мови 1997 року, конкурсу імені 
Петра Яцика (видатного ме-
цената, який у 70–80-х роках 
минулого століття емігрував до 
Канади, став одним із найбагат-
ших людей там і вкладав кошти 
в розвиток і підтримку україн-
ської мови та культури).

Професор кафедри української 
мови Геннадій Вознюк, натх-
ненник конкурсу в Політехніці, 
оголосив переможців універси-
тетського туру. Серед філологів 
і журналістів найкращі резуль-
тати продемонстрували Ірина 
Цвігун (ЖР-21, ІНПП) і Тетяна 
Іванишин (ФЛм-21, ІКНІ), друге 
місце розділили Анна Шередько 
(ЖР-12) та Христина Мураль (ЖР-
21), дві заохочувальні премії 
одержать Анна Андрух (ФЛ-
26, ІКНІ), Василина Хасанова 
(ЖР-21, ІНПП). Переможці серед 
нефілологів: 1 місце — Марта 
Микитюк (ДЗ-23, ІАРХ) і Соломія 
Дмитрів (ПС-11, ІНПП), 2 місце 
— Ілля Антощук (ФБ-11, ІНЕМ) і 
Анастасія Кудь (ФБ-13, ІНЕМ), дві 
заохочувальні премії — Надія 
Когут (ФБ-11, ІНЕМ), Лілія Зварич 
(ПС-11, ІНПП).

У грудні всі призери отримають 
премії від університету. А від 
кафедри Ірина Фаріон вручила 
найкращим знавцям україн-
ської мови цікаві книжки.

Соломія Дмитрів, студентка першого курсу Інституту права 
та психології (психологія):

„Не могла не взяти участь“
— У Політехніці це для мене перші змагання знавців україн-
ської мови. Але до того у школі я брала участь не тільки в кон-
курсі Яцика, а й у схожих конкурсах. ЗНО з української мови 
при вступі я склала на 195 балів. Після цього всього було б 
дивно не долучитися до конкурсу в університеті. Стало цікаво 
перевірити свій рівень серед студентства. Я завжди добре писала твори. Бачу, 
що й на конкурсі мій твір про сліпу любов оцінили високо. Не розраховувала 
на перемогу, то було неочікувано. 

Міркувала й опитувала Тетяна ПАСОВИЧ

Марта Микитюк, студентка другого курсу Інституту 
архітектури (дизайн):

„Хочу говорити красиво“
Я брала участь у конкурсі не вперше. У школі завжди долуча-
лася — мабуть, від початку. Це конкурс знавців української 
мови — те, що я дуже добре знаю. Я намагаюся й далі вдоско-
налювати свій рівень знань. В університеті вже немає цього 
предмету, але я прагну краще знати рідну мову. Хочу говори-

ти красиво: знати, як правильно сказати, де наголошувати, а конкурс — ще 
одна нагода згадати правопис. Це спосіб перевірити себе.

Ірина Цвігун, студентка другого курсу Інституту права та 
психології (журналістика):

„Рідної мови треба вчитися щодня“
Я вдруге беру участь у конкурсі Яцика в Політехніці. Ще зі 
школи їздила й на конкурс знавців української мови, і на інші 
подібні. Торік я не мала призового місця. Цьогоріч вибрала 
твір про українську мову — за цитатою ірландця Томаса Девіса 
„нація повинна боронити мову більше, ніж свою територію“. Я 
поділилася власним досвідом: не раз стикалася з тим, що діти часто спілкуються 
російською, а коли запитую, чому не говорять українською, мені відповідали, 
що так зручно, українська не потрібна. Мене це якось зачепило. Я хотіла б, щоб 
в Україні була українська мова. Для мене, як для журналіста, мова дуже важлива 
— це ж мій інструмент. Я постійно вчуся, бо часом неправильно наголошую 
слова чи є ще якісь помилки, а рідної мови потрібно вчитися щодня.
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Закінчення на 6 с. m

флешмоб

„Мова — держави основа“
Товариство „Просвіта“ ім. Тараса Шевченка, 

осередок Товариства Львівської політехніки 
та студентство з різних вишів Львова, більшість 
—політехніки, у День української писемності 
та мови, 9 листопада, на площі Ринок провели 
флешмоб „Мова — держави основа“.

Студенти зібралися на площі біля пам’ятника Івану 
Франкові організованою колоною і під супровід орке-
стру пройшли на площу Ринок із закликами любити й бе-
регти свою рідну мову. Центральним було гасло: „Мова 
— держави основа“. 

Біля Ратуші молодь вишикувалася у формі слова 
„Мова“ зі синьо-жовтими флаєрами. Основою заходу 
стали пісенно-поетичні виступи учасників Народного 
театру-студії „Хочу“, Ансамблю естрадної пісні „Сузір’я“ 
Народного дому „Просвіта“ Львівської політехніки.

Н. П.

із головної зали

Якість підготовки фахівців — понад усе!

На черговому засіданні Вченої ради, яке 
відбулося 31 жовтня, ішлося про готовність 

матеріально-технічної бази університету до 
нового навчального року, стан охорони праці 
й пожежної безпеки та підготовку студентів. 

Розпочали засідання із 
привітань. Так, Почесну 
грамоту й медаль Кабінету 
Міністрів України за знач-                                                     
ний особистий внесок, 
забезпечення підготов-
ки висококваліфікованих 
фахівців, вагомі науко-
ві досягнення, сумлінну 
працю та високий про-
фесіоналізм Юрій Бобало 
вручив директору ІТРЕ 
професору Івану Пруди-
усу. Подяку МОН Украї-
ни за вагомий особистий 
внесок у формування мо-
лодіжного наукового се-
редовища та державної 
політики в галузі розвит-
ку наукового потенціалу 
молодих науковців отри-
мав докторант третього 
року підготовки Михайло 
Шпетяк, а від ЛОДА — „за 
високий професіоналізм, 
вагомий особистий вне-

сок у розвиток інформа-
ційних технологій, про-
грамного забезпечення і з 
нагоди Дня програміста“ 
студент Андрій Бойко. 
Пам’ятні відзнаки Об’єд-
нання ветеранів розвитку 
України, з нагоди 25-річчя 
військової розвідки Украї-
ни та 15-річчя Об’єднан-
ня, отримали завідувач 
кафедри органічної хімії 
ІХХТ Станіслав Воронов, 
директор НДКІ „ЕЛВІТ“ 
Віктор Ткаченко, провідні 
інженери Роман Антонів 
і Валерій Левицький та 
старший науковий співро-
бітник цього ж інституту 
Орест Козевич. Перемож-
цям конкурсу „Найкращий 
молодий науковець року“ 
за 2016 рік ректор вручив 
дипломи (про їхні успі-
хи газета розповідатиме 
на своїх сторінках). Вони 

також отримають грошові 
винагороди.

Про готовність мате-
ріально-технічної бази 
університету до нового 
навчального року та стан 
охорони праці й пожеж-
ної безпеки у Львівській 
політехніці доповів про-
ректор Володимир Кра-
йовський. Він прозвіту-
вав про ремонт аудитор-
но-лабораторного фонду, 
зокрема — інженерних 
мереж, душових та кухонь 
студмістечка, уведення в 

експлуатацію корпусу на 
вул. Колесси, 2, поліпшен-
ня умов проживання в уні-
верситетських базах від-
починку, реконструкцію 
котельного та інженерно-
го господарства, заоща-
дження електроенергії. 
Зокрема звернув увагу на 
те, що система опалення 
функціює в університе-
ті вже понад 40 років і не 
підлягає модернізації, а 
потребує негайної заміни.                                               
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коротко
Державний фонд фунда-

ментальних досліджень 
оголошує конкурс Ф82 
на ґранти Президента 
України для підтримки 
наукових досліджень 
молодих науковців у 2019 
році. Запити приймають 
до 20 лютого 2018 року. 
Докладніша інформація за 
телефоном (044) 246-39-29 
або електронною поштою                                   
office@dffd.gov.ua.

10 листопада Львівська 
політехніка провела День 
знайомства в онлайн-ре-
жимі. Узяти участь у вебі-
нарі можна буде ще 17 та 24 
листопада 2017 року від 14.00 
за адресою http://connect.
loippo.lviv.ua/r28103116/, 
назва веб-кімнати — „Львів-
ська політехніка — 2017 
on-line“. Докладніша ін-
формація — за телефонами                                
(032) 258-24-06, 258-22-05.

За матеріалами інформагенцій

міжнародна співпраця

Підписали угоду 
з німецькими 
партнерами
2 листопада відбулася зустріч ректора 

Львівської політехніки професора Юрія 
Бобала з делегацією Технічного універси-
тету німецького міста Ільменау на чолі з 
його ректором професором Петером Шар-
фом, під час якої підписано угоду про про-
довження співпраці між обома вишами.

У дружній бесіді обговорювали 
підсумки раніше укладеної угоди, 
поділилися проблемами, із якими 
стикаються їхні університети, торк-
нулися питань подальшої співпраці 
в науково-освітній сфері, зокрема: 
створення умов для українських і ні-
мецьких студентів здобувати освіту 
в обох вишах й отримувати подвійні 
дипломи європейського зразка, за-
безпечення академічної мобільності 
освітян — аспірантів та професор-
сько-викладацького персоналу тощо. 

Німецькі партнери поділилися 
досвідом впровадження пілотного 
проекту — введення на двох фа-
культетах можливості отримувати 

класичний диплом. Цей процес не 
є поетапним, як, наприклад, здобу-
вання дипломів бакалавра чи магі-
стра (наприкінці кожного семестру 
наші студенти складають іспити). 
Німецькі студенти упродовж десяти 
семестрів не мають жодних іспитів 
— лише один великий наприкінці 
навчання, який повністю охоплює 
весь вивчений матеріал і його ре-
зультат підтверджує готовність або 
неготовність випускника отримати 
диплом. За словами професора Шар-
фа, такий підхід сприяє зростанню 
почуття відповідальності студентів, 
оскільки її цілковито покладають на 
їхні плечі.

Обговорили також культурні об-
міни між університетами. Першим 
кроком стане участь колективів 
художньої самодіяльності Полі-
техніки у мистецькому фестивалі в 
Ільменау. 

Угоду підписали члени делегації 
Технічного університету професори 
Еберхард Манске та Томас Фрюхліх, 
а від Львівської політехніки — про-
ректор із наукової роботи профе-
сор Наталія Чухрай, директор ІКТА 
професор Микола Микийчук та за-
відувач кафедри інформаційно-ви-
мірювальних технологій професор 
Богдан Стадник.

Анастасія МОЗГОВА

Політехніків запрошують              
на навчання до Польщі
1 листопада відбулася зустріч студентів Інституту економіки і менедж-

менту з Александром Прокоп’юком — ректором Вищої економічної 
школи в м. Білосток (Польща) у рамках нового проекту від соціального 
відділу КП ІНЕМ. Метою заходу було заохотити політехніків до навчан-
ня за програмою подвійних дипломів, угоду про яку було укладено між 
Львівською політехнікою і польською ВЕШ.

Гість розповів про навчальний за-
клад, яким він керує, зокрема про на-
прями, за якими здійснюють підготов-
ку фахівців, а саме: економіка, безпека 
й гігієна праці, сільське господарство 
та агробізнес, практична інформатика 
(з’явиться наступного семестру). 

— Ми співпрацюємо з великими 
польськими компаніями, на яких наші 
студенти, одночасно з навчанням, мо-
жуть офіційно працювати. До слова, 
ми можемо спланувати вашу програму 
так, аби ви могли без проблем поєдну-
вати навчання й роботу. У нас є не лише 
студенти з Польщі, а й з України, Індії, 
Пакистану, Непалу, Білорусі та інших 
країн. Ми також провадимо міжнародні 

програми майже з усіма європейськими    
державами. Програма двох дипломів 
полягає в тому, що ви навчатиметеся 
шість семестрів у Політехніці, один — у 
нас, а диплом отримаєте подвійний, зо-
крема європейського зразка. Виш про-
понує комфортне проживання в гур-
тожитку, компанії-роботодавці також 
можуть забезпечувати житлом, до того 
ж безоплатним, — розповів ректор.

Александр Прокоп’юк зазначив, що, 
окрім програми подвійних дипломів, 
співпраця білостоцької ВЕШ і Полі-
техніки забезпечує також можливість 
закордонного стажування львівських 
викладачів. 

Анастасія МОЗГОВА
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професійне свято

У стінах Порохової вежі

Архітектори Львова і Львівської політехніки 8 листопада впер-
ше урочисто відзначили в Пороховій вежі Всесвітній день 

містобудування (урбанізму).
Захід, зорганізували департамент 

архітектури та розвитку містобуду-
вання ЛОДА, ДП ДІПМ „Містопро-
ект“ та кафедра містобудування 
Львівської політехніки. Модератор 
— доцент кафедри дизайну архітек-
турного середовища Богдан Гой.

Архітекторів привітали заступ-
ник голови ЛОДА Оксана Стоколос і 
т. в. о. директора департаменту архі-
тектури та розвитку містобудування 
ЛОДА Оксана Ткачук. 

За багаторічну працю, високий 
професіоналізм та з нагоди Все- 
світнього дня містобудування Окса-

на Ткачук вручила  подяки голови 
ЛОДА — зокрема політехнікам: 
професорові Богдану Посацькому, 
доцентові Ірині Русановій та архі-
тектору Тетяні Максим’юк, завід-
увачеві кафедри архітектурного 
проектування професору Миколі 
Габрелю і директорові ІАРХ профе-
сору Богданові Черкесу. Не обійш-
ли увагою й професорів, доцентів, 
архітекторів, асистентів, магістрів і 
бакалаврів архітектури та студентів 
кафедри містобудування.

Оксана Ткачук презентувала 
об’єкти, лауреати міжнародного 

конкурсу „Кришталева цегла“, й 
ознайомила із будівельними об’єк-
тами, які рекомендуватимуть на 
цьогорічний міжнародний конкурс. 

Уперше в стінах Порохової вежі 
презентували навчальні посібники 
авторства Галини Петришин, Бог-
дана Посацького і Юлії Ідак „Кур-
сове проектування“ (2016 р.) та „Мі-
стобудівне проектування“ (2017 р.). 

Свої наукові праці „Сучасні 
тенденції в урбаністиці та місто-
будуванні“ презентували магістр 
Людмила Яручик, асистенти Ярина 
Сеньковська, Роман Любицький та 
Ярина Онуфрів. Учасники заходу 
ознайомилися з виставками кра-
щих магістерських кваліфікаційних 
робіт, дипломними проектами спе-
ціалістів і бакалаврів спеціалізації 
„Містобудування“ та дисертаційни-
ми працями аспірантів, захищеними 
у 2016 — 2017 роках. 

Катерина ГРЕЧИН

міжнародна співпраця

Політехніка переймає бельгійський досвід
9–10 листопада на кафедрі прикладного матеріалознавства та 
обробки матеріалів відбулися тематичні відкриті лекції викла-
дачів Католицького університету Льовена (Бельгія).

У рамках програми мобільності 
студентів та викладачів ERASMUS+ 
K1 професор Петер Аррас прочитав 
лекції на теми „Прототипування“ 
та „Адитивні технології“. Зокрема в 
останній він розповів про історію та 
розвиток цього явища, яке, починаю-
чи від кінця ХХ століття, набуло ши-
рокого поширення. Нині такі техно-
логії стають дедалі популярнішими: 
їх використовують у галузях авіа- та 
машинобудування, космічних тех-

нологій, будівництва й архітектури, 
що дозволяє зекономити вартісну 
сировину і здешевити виробництво 
на її основі. Лектор також згадав про 
переваги й недоліки адитивних тех-
нологій. Наприкінці лекції професор 
Аррас запевнив присутніх студентів, 
що розвиток цієї галузі в Україні за-
лежить саме від них.

Старший викладач Кріс Пітер у 
рамках лекції „Невидимий світ: ви-
клик мікроскопічних досліджень“ 

розповідав політехнікам про можли-
вості новітнього устатковання, при-
значеного для досліджування струк-
тури. Сучасне обладнання, за слова-
ми лектора, дає можливість оцінити 
структуру матеріалів на нанорівні, 
уможливлює створення матеріалів із 
потрібними властивостями тощо. 

Гості також презентували свій на-
вчальний заклад, у якому, до слова, 
упродовж 2016–2017 р. кілька студен-
тів кафедри ПМОМ проходили семе-
строве навчання, а викладачі кафедри 
професор Зоя Дурягіна й доцент Тетя-
на Тепла читали лекції. 

Анастасія МОЗГОВА

обмін знаннями

Інтерактивні заняття з підприємництва
Від 28 до 31 жовтня на кафедрі менеджменту організацій Інсти-

туту економіки і менеджменту в рамках українсько-польського 
проекту „Активна молодь на ринку праці — покращення якості 
професійного і підприємницького навчання в управлінських 
навчальних центрах із використанням імітаційних методів“ від-
бувалися інтерактивні заняття з підприємництва.

Викладачі Політехніки мали мож-
ливість перейняти навички та знан-
ня своїх колег із 11 ліцеїв та профе-
сійно-технічних училищ Львівської, 
Рівненської та Волинської областей. 

Останні здобували досвід в Україні 
та в Польщі за сприяння Малополь-
ського інституту територіального 
самоврядування й адміністрації 
(Краків) та Західноукраїнського 

регіонального навчального центру 
(Львів). 

Аби вможливити проведення цих 
інтерактивних занять, на кафедрі 
створили спеціальну лабораторію 
моделювання праці, закупили від-
повідні меблі, оргтехніку, отримали 
спеціальне програмне забезпечення 
для проведення таких заходів. Фі-
нансує проект програма МЗС Поль-
щі „Польська допомога для розвит-
ку-2017“.

Анастасія МОЗГОВА
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До кінця року запланова-
но відремонтувати при-
міщення в навчальному 
корпусі № 20 на вул. Кня-
зя Романа, залів кафед-
ри фізичного виховання, 
санвузлів у корпусі № 4 та 
виконати інші невідклад-
ні роботи. Загалом, вва-
жає доповідач, матеріаль-
но-технічна база, за окре-
мим винятком, до нового 
навчального року готова.

Чи не найважливішим 
завданням адміністрації 
університету було й за-
лишається забезпечення 
належних умов праці, збе-
реження здоров’я та жит-
тя працівників. Відрадно, 
що цього року не зафіксо-
вано нещасних випадків 
і пожеж, тож співпраця 
служби пожежної безпе-
ки, відділу охорони праці 
та інших служб навчаль-
но-виробничої частин із 
профкомом працівників 
університету дає позитив-
ний результат.

Доповідь Володимира 
Крайовського доповнили 
голова профкому праців-

ників університету Воло-
димир Гайдук та завідувач 
кафедри приладів точної 
механіки ІКТА Орест Іва-
хів.

Члени Вченої ради не 
обійшли увагою й таке 
важливе питання, як орга-
нізування навчання взим-
ку, про що доповів ректор 
університету. Оскільки 
кожен день у теплі обхо-
диться університетові в 
майже 175 тис. грн плюс 
збільшення на 15 відсот- 
ків комунальних плате-
жів, то вирішено в цих 
непростих умовах скори-
статися режимом еконо-
мії тепла. Від 25 грудня 
ц. р. і два чергові місяці 
наступного в більшості 
навчальних корпусів під-
тримуватимуть помірний 
температурний режим. 
У нормальному режимі 
працюватимуть лише го-
ловний корпус, кафедра 
іноземних мов та корпус 
ІНПП на вул. Театраль-
ній, які мають індивіду-
альні котельні. Саме тому 
іспити студенти складати-
муть у цих корпусах. Уже 
затверджено новий гра-

фік навчального процесу 
в опалювальний період. 

Члени Вченої ради за-
слухали інформацію про 
практичну підготовку 
студентів, про яку допо-
вів голова комісії з про-
блем навчання професор 
Орест Лозинський. Він 
зокрема звернув увагу 
присутніх на короткотри-
валі терміни практик, які 
студенти проходять не 
лише на фірмах і підпри-
ємствах, а й на кафедрах. 
У Німеччині, наприклад, 
вона триває від 30 до 44 
тижнів. Орест Юліанович 
уважає, що керівництво 
кафедр та інститутів має 
тісніше співпрацювати з 
представниками різних 
баз практик, аби студенти 
обов’язково проходили їх 
за межами університету. 
Співдоповідач проректор 
Роман Корж проаналізу-
вав тривалість практик і 
моделі навчання в нас і за 
кордоном на прикладі Бо-
лонського університету та 
Технічного інституту Пів-
денної Альберти. 

Члени Вченої ради 
зобов’язали директорів 

інститутів і завідувачів 
кафедр систематизувати 
види практик та терміни 
їх проведення, розшири-
ти міжнародну співпрацю 
щодо проведення практик, 
систематизувати пропо-
зиції роботодавців щодо 
стажування і працевлаш-
тування студентів тощо. 
Також ухвалили „Поло-
ження про формування, 
затвердження та оновлен-
ня освітніх програм у На-
ціональному університеті 
„Львівська політехніка“; 
підтримали пропозиції 
про нагородження про-
фесора Євгена Пістуна 
медаллю ім. Ю. Рудав-
ського та про присвоєння 
почесних звань — doktor 
honoris causa голові Ко-
мітету світової спадщини 
ЮНЕСКО в Парижі, дирек-
торові міжнародного цен-
тру культури у Кракові, 
професору Ягеллонського 
університету Яцеку Пухлі 
і „Почесний професор 
Львівської політехніки“ 
професору Лєшеку Доб- 
жанському (Польща).

Катерина ГРЕЧИН

конференція

Профспілка у житті політехніків
В актовій залі першого навчального корпусу 2 листопада 

відбулася звітна конференція профспілкової організації 
працівників Львівської політехніки.

Оскільки звіт про роботу проф-  
кому та роботу всіх комісій за 
2015–2017 роки видано окремою 
брошурою, то її очільник Володи-
мир Гайдук зосередив свій виступ 
на проблемних питаннях діяльності 
профспілки: зростанні платні, лік-
відації зрівнялівки в освітянському 
середовищі (тривають перемови між 
профспілками й урядовими струк-
турами стосовно закону про Держ-                                                                                                
бюджет України на 2018 рік), оздо-

ровленні політехніків тощо. Допові-
дач зазначив, що нині адміністрація 
із профкомом плідно співпрацюють, 
забезпечуючи політехнікам нор-
мальну оплату праці.

Цьогоріч, завдяки рішенню ад-
міністрації університету, придбали 
базу відпочинку в Шацьку. Найкра-
щі враження від відпочинку дітей у 
Славському залишилися й в освітян 
області. Нині там триває капіталь-
ний ремонт основного корпусу, то ж 

треба докласти максимум зусиль аби 
до чергового літа він був готовий. 
Потрібно також дбати про розвиток 
інших баз відпочинку. 

Понад два роки тому Політехні-
ка отримала ділянку під будівниц-
тво багатоквартирного будинку (на 
державне житло чекає 152 особи, ко-
оперативне — 128, на поселення до 
гуртожитоку № 6 — 191 політехнік), 
уже навіть створено житловий коо-
ператив, а ось узаконити юридич-
ний статус кооперативу з об’єктив-
них причин ніяк не вдається. Щоб 
уберегти потрібні для університету 
кадри, очільник профкому запропо-

із головної зали

Якість підготовки фахівців — понад усе!
m Закінчення. Початок на 3 с.
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нував подумати про будівництво ма-
лосімейного відомчого житла.

Доповідача доповнили голова ор-
ганізаційної комісії, перший заступ-
ник голови профкому доцент Роман 
Колодій та голова комісії з умов та 
охорони праці Іван Паралюх.

На конференції виступила голова 
Львівської обласної профспілки пра-
цівників освіти і науки Марія Яцей-
ко. Вона повідомила, які заходи й зу-
стрічі з урядом провадить Федерація 
профспілок України щодо підвищен-
ня оплати праці освітян вищої школи 
і закликала політехніків бути актив-
ними у цих процесах, подякувала за 
належне організування відпочинку 
дітей членів профспілки універси-
тету та області. Марія Яцейко приві-
тала ректора Львівської політехніки 
професора Юрія Бобала та голову 

профкому доцента Володимира Гай-
дука: Федерація профспілок України, 
за підсумками оздоровчої кампанії 
2017 року, нагородила їх почесними 
грамотами. Подяки ФПУ в номіна-
ції „Кращий заклад оздоровлення 
і відпочинку“ отримали колективи 
„Політехнік-2“ (директор В. Білодід, 
Славське) та „Політехнік-3“ (М. Кос-                                                                                                  
тюк, Коблеве). Подяку обласної 
профспілки за спільну працю в оз-
доровленні спілчан Марія Яцейко 
вручила Юрію Бобалові. Грамоти от-
римали Володимир Гайдук, Маркіян 
Наконечний, Надія Любомудрова, 
Наталія Косач, Леся Боднарчук. 

Перед делегатами конференції 
виступив ректор. Він поділився про-
блемами, які чекають Політехніку 
через підвищення комунальних по-
слуг, шляхами виходу із цієї непро-

стої ситуації в січні — лютому 2018 
року, розповів про майбутню підго-
товку фахівців за державним замов-
ленням, віртуальне навчання і якість 
освіти, оптимізацію дисциплін, бу-
дівництво нового гуртожитку у сту-
дмістечку, пріоритети ремонтних 
робіт тощо. Володимир Григорович 
та Юрій Ярославович відповіли на 
запитання.

Делегати конференції заслухали 
звіт ревізійної комісії профкому, 
із яким виступив заступник голови 
ревізійної комісії Ярослав Підгай-
ний, і затвердили його. Було затвер-
джено також проекти звернень до 
владних структур України з приводу 
прийняття Закону про Державний 
бюджет на 2018 рік та про політичну 
ситуацію в країні.

Катерина ГРЕЧИН

міжнародні ініціативи

Енергетична дипломатія
Цикл лекцій під такою назвою студенти Інституту гуманітарних 

та соціальних наук й Інституту енергетики та систем керування 
Львівської політехніки прослухали 6–7 листопада. 

Їх читали англійською мовою 
провідні експерти та викладачі з 
Болгарії — доцент факультету еко-
номіки і ділового адміністрування 
(РЕВА) Софійського університету 
Св. Климента Охридського Атанас 
Георгієв та Голова Ради директо-
рів Інституту енергоменеджменту 
(м. Софія) Славчо Нейков. У сво-
їх лекціях вони зробили огляд ос-
новних трендів енергетичної полі-
тики на рівні ЄС, поінформували про 
відносини України та ЄС, зокрема в 
енергетичних аспектах, розповіли 
про співпрацю України, країн Пів-

денно-Східної 
Європи та ЄС у 
форматі Енер-
гетичного спів-
товариства.

Лекції на 
підтримку ініці-
атив, пов’язаних 
із енергетичною 
безпекою та ди-
версифікацією 
енергії у кра-
їнах Західних 
Балкан, Україні, 
Молдові, Грузії 

та Вірменії, пройшли в рамках про-
екту, який фінансують уряди США й 
Болгарії. Усі слухачі лекцій отрима-
ли сертифікати.

На завершення представники 
Болгарського дипломатичного ін-
ституту (БДІ) провели круглий стіл, 
який відбувся в рамках програми 
уряду США „Фонд вирішення про-
блем нових донорів“ (четвертий в 
Україні). У його роботі взяли участь 
провідні експерти Львова й Болгарії. 
Модератор круглого столу — член 
Ради Європейсько-українського 
енергетичного агентства, виконав-

чий директор iC consulenten в Укра-
їні Олена Рибак.

Дискусію про нові виклики, які 
стоять нині перед Україною і Євро-
пою в енергетичній політиці, роз-
почав координатор програми, го-
ловний експерт відділу з навчання, 
дослідницької та проектної діяльно-
сті Дипломатичного інституту МЗС 
Болгарії Ґеоргій Ґергов. У жвавій 
дискусії болгарських й українських 
експертів ішлося про національні та 
регіональні виклики на шляху впро-
вадження енергетичної політики ЄС 
на національному рівні, дальший 
розвиток енергетики України, полі-
тичну й законодавчу бази нашої дер-
жави, їх відповідність енергетичній 
політиці ЄС тощо.

— І ми, і наші закордонні партне-
ри зацікавлені в тому, щоб Україна 
ставала сильним гравцем на ринку 
міжнародної дипломатії, — від-
значив проректор із міжнародних 
зв’язків Олег Матвійків. — Для нас 
важливо, що ця дискусія проходить у 
стінах Львівської політехніки, адже 
готуємо фахівців із енергетичної 
безпеки та енергетичної політики. 
Від наступного навчального року 
відкриємо магістерську програму 
„Енергетична безпека“, тому такий 
поштовх у вигляді лекцій, дискусій 
на круглому столі дуже корисний для 
наших викладачів і студентів.

Катерина ГРЕЧИН
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обмін досвідом

Лекції англійським студентам від політехніків
Нещодавно двоє викладачів ІІМТ — асистент кафедри технічної 

механіки та динаміки машин Олена Ланець і старший викладач 
кафедри механіки та автоматизації машинобудування Володимир 
Гурей побували на тижневому стажуванні в Кінґстонському 
університеті (Лондон). 

Інтенсивний тиждень
Поїздка відбулася в рамках про-

екту „Еразмус+“. Викладачам випала 
нагода всього за п’ять днів прочи-
тати 25 годин лекцій, а це 4–5 пар 
щодня. Позаяк на стажування мої 
співрозмовники мали лише тиж-
день, часу адаптуватися фактично не 
було, то працювати в Кінґстонсько-
му університеті їм довелося швидко 
та інтенсивно. Обрали лекції з авто-
матизованого проектування, мате-
ріалознавства, інженерної механіки, 
математики, електроніки, термоди-
наміки, проектування спецмашин. 
На їхні заняття ходили студенти, 
які навчаються на прикладній ме-
ханіці, автомобільному транспорті, 
електроніці. Як виявилося, система 
навчання в Кінґстоні має кілька осо-
бливостей і тим суттєво відрізняєть-
ся від української. 

Активне навчання
У Кінґстонському університеті 

дисципліни викладають модулями, 
тобто блоками. 

— Якщо в нас модулі, що практи-
кували донедавна, були частиною се-
местру, то для англійських студентів 
— це кілька складників однієї дисци-
пліни, — пояснює Олена Ланець. 

Лекція, практична робота й вико-
ристання комп’ютера дуже взаємо-
пов’язані. Лекційні заняття мають 
чимало особливостей. Навчаються 
англійці активніше, ніж наші, адже 
завчасу отримують від викладача 
лекцію, тому готові не лише пасив-

но слухати, а й брати участь 
у діалозі чи дискусії.

— Студенти запитують, 
дискутують, обговорюють 
порушені проблеми. Вони 
мають пульти індивідуаль-
ного користування з кіль-
кома кнопками. Викладач 
запитує й може дати, скажі-
мо, чотири варіанти відпо-
відей. Студенти натискають 
на них, і викладач бачить, як 

вони розуміють лекцію, — розпові-
дає Володимир Гурей. 

Англійські аудиторії доволі ве-
ликі, скляні, мають форму амфіте-
атру. Відчиняють і зачиняють їх не 
ключем, а спеціальною магнітною 
карткою. Їх обладнано маркерними 
дошками, викладач користується мі-
крофоном. Студенти сидять за круг-
лими столиками. Їхні крісла крутять-
ся, тому можна легко обернутися 
до сусіда й обговорити з ним якесь 
питання. Позаяк студенти сидять 
групками, то викладач може ставити 
їм окремі запитання. Свої відповіді 
вони схематично записують на ар-
куші, кладуть його на свій екран — і 
викладач одразу це бачить на своє-
му моніторі. Також він викладає на 
свій екран власні записи — і кожен 
студент бачить їх на своєму екрані. 

Пара в Кінґстонському універси-
теті триває 1 год 50 хв. Лабораторні 
роботи проводять у спецодязі. Ви-
кладачі мають асистентів не лише на 
практичних заняттях, а й на лекціях, 
що допомагає працювати оператив-
ніше. На практичних тут зосереджу-
ють найбільшу увагу. Усю роботу 
студенти виконують в університеті й 
не отримують домашніх завдань. На 
підготовку до тестів мають вільний 
від навчання тиждень. Пропущені 
пари відпрацьовують на консульта-
тивних годинах. 

— Ми швидко адаптувалися. 
Приємно вразило, що студенти на-
віть частіше підходили до нас по 
допомогу, ніж до своїх викладачів, 
можливо тому, що ми були молодші 
віком, — роздумує пан Володимир. 

Дещо про університет
Мої співрозмовники зізнають-

ся, що фактично весь відведений 
час провели в університеті. Лише 
наприкінці тижня вдалося поїхати 
на центральний майдан Лондона, 
оглянути місто…

Територія, на якій розташовано 
університет, старіша, ніж сам Лон-
дон. Університет засновано лише 
наприкінці 19 століття. Він має і 
технічні, і гуманітарні спеціальнос-
ті, зокрема інженерні факультети, 
економічні, комп’ютерні. Універ-
ситет займає велику територію, по-
ділений на чотири зони віддалених 
корпусів, між якими курсують ав-
тобуси. Корпус, у якому працювали 
викладачі Львівської політехніки, 
— колишній завод із виготовлення 
літаків. 

Бібліотека в університеті пра-
цює цілодобово. Оскільки в ній усе 
комп’ютеризовано, то без проблем 
можна роздрукувати чи скопіювати 
креслення будь-якого формату. По-
руч із бібліотекою є кав’ярня. Кожна 
аудиторія має відповідне технічне 
обладнання, тому студенти над од-
ним проектом можуть працювати 
в різних аудиторіях. Практично на 
кожній парі перевіряють, чи викла-
дач працює і скільки студентів при-
сутні. 

Навчаються в університеті за 
трьома рівнями: незакінчений ба-
калаврат, закінчений і магістратура. 
Студенти різного віку поводяться 
вільно, на парі можуть їсти, пити, 
виставляти ноги на стіл. 

Робочий день в університеті 
триває довго — до 6–7 год. вечора. 
Викладачі мають погодинну оплату 
праці, удвічі менше тижневого на-
вантаження, ніж наші, а тому багато 
часу приділяють науці.

— Ця поїздка дала нам не лише 
новий досвід і враження. Ми вже 
підготували робочі питання нового 
проекту „Еразмус+“ для того, щоб 
англійські студенти навчалися в 
нас на магістерці, а наші — у Кін-
ґстонському університеті. Також є 
позитивна динаміка налагодження 
наукової співпраці університетів 
між студентами та викладачами, — 
підсумовують мої співрозмовники. 

Ірина МАРТИН
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дискусії

Перетворити Донеччину                             
на процвітаючий край
У рамках проекту „Експертні дискусії – 2017“ кафедра 

міжнародної інформації Інституту прикладної математики 
та фундаментальних наук спільно з ГО „Аналітичний центр 
„Експерт-група“ наприкінці жовтня провели черговий захід, на 
який запросили відомих громадських фахівців Львова.

Цього разу йшлося про загрози 
та перспективи реінтеграції оку-
пованих та суміжних територій 
Донецької та Луганської областей і 
політико-правові й соціально-еко-
номічні чинники майбутнього від-
новлення миру.

Учасники заходу — голова ре-                                                                                                 
гіональної ради підприємців у 
Львівській області Ростислав Со-
рока, головний редактор науко-
во-популярного журналу „Наша 
спадщина“ Андрій Левик, член 
правління фонду св. Володимира та 
академічного товариства „Обнова“, 
заступник керівника відділу ІППММ 
ім. Я.С. Підстригача НАН України 
Богдан Калиняк, викладач Львів-
ського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехно-
логій ім. С.З. Ґжицького Дмитро Со-
ломонко — вважають, що будь-який 
суспільно-політичний лад має мати 
конкретну ідеологічну основу. Крім 
цього, треба критично оцінювати 
запропоновані пропозиції та про-
екти, не сприймаючи їх воднораз як 
догму, втілювати на практиці. І тут 
велику роль мають відігравати неза-
лежні „агенти впливу“ — бізнесмени, 
митці, медійники та інші. 

Тон розмові задав експерт ГО 
„Український центр стратегії та 
розвитку“ й Асоціації міст України 
стратегічного планування та еко-
номічного розвитку Андріян Фітьо, 
який практично ввесь час на Донеч-

чині займається децентралізацією, 
адміністративно-територіальною 
реформою, а найважливіше — те-
риторіальним розвитком тамтешніх 
громад.

Як відомо, у дискусіях народжу-
ється істина. Львів’яни вважають, що 
не лише Донеччина, а й усі області, 
які межують із нашим непередбаче-
ним та агресивним сусідом, мали б 
мати в рази розвиненішу економіку, 
замкнений цикл з оборотом товару 
(малі електростанції, цегельні, дрібні 
екоструктурні підрозділи тощо), тіс-
ні економічні зв’язки з усією Украї-    
ною, Європою та світом. Крім цьо-
го, і в оборонному плані вони мають 
стояти значно краще, адже на ці при-
кордонні зони так чи інак Росія ще 
має великий вплив. Та між реальним 
і майбутнім наразі чимала прірва, яку 
треба вирівнювати просвітницькою 
діяльністю, підвищенням освітнього 
рівня, розумінням процесів, що нині 
відбуваються, особливо в умовах, 
коли триває неоголошена війна. Екс-
перти вважають, що потрібно ство-
рювати такі умови, щоб духовний 
жебрак ставав справжнім господарем 
на своїй землі, був самостійним, від-
повідальним, розумів свої обов’язки 
і права. Треба також позбуватися ра-
дянської гігантоманії, напрацьову-
вати з допомогою експертів власні 
концепції розвитку. 

Виправити цю ситуацію мають 
експерти, фахівці різних галузей, які 

надавали б керівництву альтернатив-
ні пропозиції, проекти, адже навіть 
креативний чиновник не може знати 
все. А ще, варто визначитися із за-
гальнонаціональними пріоритетами 
держави, конкретною роллю доно-
рів у загальнодержавних процесах, 
дбати про баланс між цими компо-
нентами. У полі зору має бути й соці-
альна проблема, адже в добу високих 
технологій безробіття закономірно 
зростатиме. Наразі, як відзначили 
присутні, експертного ринку в Украї-                                                                                                                                           
ні нема, є лише розподіл або лобію-                                                                                                                                           
вання інтересів донорських середо- 
вищ, чим дуже вміло користають 
олігархи: у нових територіальних 
громадах вони створюють для себе 
кишенькові фонди чи групи впливу, 
які лобіюють псевдопослуги.

— Це вже третя така зустріч у 
Львові, куди приїжджаю раз у півто-
ра-два місяці, — говорить Андріян 
Фітьо. — Минулого разу ми говори-
ли про Донеччину як центр креатив-
ної індустрії України. Нині ж про-
довжуємо цю тематику в контексті 
проектів і законів (стосовно інтегра-
ції окремих регіонів Донецької і Лу-
ганської областей та особливостей 
державної політики й забезпечення 
державного суверенітету України на 
цих окупованих територіях), які має 
ухвалити Верховна Рада України. 
Оскільки звільнені території кон-
тролюють обласна й військово-ци-
вільні адміністрації (часто в одній 
особі), то в такій ситуації важко 
щось зробити в економічному плані. 
Саме отут приходимо на допомогу 
ми — експерти й аналітики, розро-
бляючи для них концепції розвитку. 
Мені подобаються львівські зустрічі, 
адже тут є добре експертне середо-
вище, його чудовий згусток із вели-
ким досвідом і солідними знаннями. 
У живій дискусії обмінюємося думка-
ми стосовно швидкого розвитку еко-
номіки Донбасу й тамтешньої ситу-
ації. Тут набираюся нових вражень, 
нових компетенцій, пропозицій, які 
разом із адміністраціями звільнених 
територій будемо впроваджувати. 
Маю велику мету — перетворити 
Донеччину на процвітаючий край, 
який би суттєво випереджав усі інші 
регіони України. Ми стоїмо лише на 
початку свого нелегкого шляху, тож 
кожна така зустріч є дуже важлива й 
потрібна, адже всі ми хочемо зміни-
ти свою країну, іти вперед, а не туп-
цювати на місці.

Катерина ГРЕЧИН
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свічка пам’яті

Дмитро Толопко — науковець і патріот
7 листопада виповнилося 105 років від уродин видатного 

хіміка-технолога, доктора хімічних наук професора 
Дмитра Толопка, який присвятив своє життя Львівській 
політехніці. За словами професора Зоряна Піха, 
діяльність Дмитра Костянтиновича „заслужила собі 
вдячну пам’ять у серцях не лише його численних 
вихованців, а й усієї хімічної громади Львова, Галичини 
та України“.

Народився Дмитро Толопко 7 
листопада 1912 року в с. Під’яр-
ків тодішнього Бібрецького пові-
ту Львівської області. Майбутній 
науковець був четвертою (із п’я-
ти) дитиною родини сільського 
коваля. Але обмежені статки не 
завадили здобути вищу освіту. По 
закінченню сільської школи Толо-
пко переїжджає до Львова, щоб на-
вчатися спочатку у Львівській гім-
назії № 1, а потім, через політичні 
обставини, — у Перемиській, яку 
закінчує 1932 року.

У міжвоєнний період Політех-
ніка є навчальним закладом із дуже 
високим, майже світовим, автори-
тетом і рівнем підготовки. Через 
тогочасне входження західноу-
країнських земель до складу Дру-
гої Речі Посполитої, вступити до 
вишу українцеві — надзвичайно 
складно. Але високі знання, жага 
до навчання, рівень інтелігент-
ності, енергійність та стійкість 
характеру допомагають Дмитрові 
таки отримати омріяне місце на 
хімічному факультеті Львівської 
політехніки.

1939 року, здобувши диплом ін-
женера-хіміка, Толопко стає асис-
тентом кафедри хімії Львівської 
політехніки. Та війна все змінює 
— німці перетворюють примі-
щення інституту на шпиталь. На 
щастя, хімічний корпус і його ла-
бораторії така доля оминає: там 
створюють курси хімії для потреб 
господарства краю, на яких Дми-
тро Костянтинович працює асис-
тентом, одночасно із роботою ін-
женера-хіміка та викладача хімії у 
фаховій хімічній школі.

1944 року, після вступу до Льво-
ва радянських військ, діяльність 
Політехніки відновлюється, і Дми-
тро Толопко отримує посаду асис-
тента кафедри органічної хімії та 
змогу займатися дослідницькою 

діяльністю. Перші ж дослі-
дження підтверджують висо-
кий науковий рівень та експери-
ментальну майстерність науковця 
й одержують загальне визнання. 
Його результати цитують у всіх 
тогочасних класичних працях, 
присвячених вивченню радикаль-
них реакцій із виродженим роз-
галуженням, а також у моногра-
фіях знаних академіків — Миколи 
Емануеля й лауреата Нобелівської 
премії Миколи Семенова.

Погляди й поведінку Дмитра 
Толопка влада не толерує, а тому 
постійно відтягує захист його вже 
готової кандидатської дисертації. 
1955 року в Київському універси-
теті він усе ж захищає її, а звання 
доцента отримує тільки 1962. Про-
блема окиснення органічних речо-
вин стає справою його життя. 1959 
року виникає можливість створити 
лабораторію основного органіч-
ного синтезу, і Дмитро Толопко 
не лише одразу береться за її ор-
ганізування, а й уже має готовий 
і продуманий напрям майбутніх 
наукових досліджень. До слова, 
1965 року цю лабораторію тран-
сформують у кафедру технології 
основного органічного й нафто-
хімічного синтезу, яку він очолює. 
Працівники кафедри розробляють 
методи синтезу цінних напівпро-
дуктів органічного синтезу: акри-
лових альдегідів і кислот, хло-
рангідридів, пропансультону та 
інших акрилатних мономерів. У 
лабораторних умовах Дмитро Кос-
тянтинович зорганізовує велико-
масштабне виробництво цінного 
антисептика й дезинфектора — 
b-пропіолактону, яким упродовж 
майже 20 років забезпечує потре-
би десятків наукових і медичних 
лабораторій та сотень науковців. 
За його керівництва створюють 
також наукову школу.

1972 в Політехніці То-
лопко захищає доктор-
ську дисертацію, допо-
відаючи українською 
мовою, що було тоді 
унікальною подією, 
а в галузі природни-
чих наук — і поготів. 

За рік, 1973-го, Дмитро 
Костянтинович отримує 

звання професора. Він чи-
тає лекції лише українською, 

вони завжди цікаві та актуальні. 
Знаменитим були його слова в 
часі обговорення нового синтезу: 
„а кому ви то продасте і хто у вас 
то купить?“. 

Окрім викладацької діяльності, 
Дмитро Костянтинович багато 
часу й енергії присвячує науко-
вому зростанню колег. Під його 
безпосереднім керівництвом ви-
конано й захищено 29 дисертацій 
оригінальних досліджень. Упро-
довж 1962–1975 років кафедра, 
яку очолює професор Толопко, 
підготувала близько 800 фахівців, 
які працюють не лише в нашій кра-
їні, а й у різних куточках світу. У 
той час вона є однією з базових для 
підготовки іноземних спеціаліс-
тів в Україні. Випускники завжди 
знають, що можуть звернутися до 
професора Толопка за порадою і 
він ніколи не відмовить, незва-
жаючи на зайнятість, порадить 
потрібну літературу і дасть її з 
власної бібліотеки, подарованої 
кафедрі. „До мене, як до „корівни-
ка“ (специфічний гумор професо-
ра), прошу звертатися завжди і в 
усіх питаннях від ранку до ночі“, 
— говорив він.

Інтенсивна науково-педагогіч-
на діяльність впливає на здоров’я 
Дмитра Толопка, і хворе серце 
врешті не витримує. 28 жовтня 
1990 року Дмитро Костянтинович 
засинає й поринає у вічний сон. 
Провести професора в останню 
путь приходять сотні приятелів 
та учнів. І навіть тепер, через 27 
років по його смерті вдячні учні 
пам’ятають Дмитра Костянтино-
вича, опікуються його могилою і 
не забувають провідувати улюбле-
ного професора.

Анастасія МОЗГОВА



ч. 34 [2994]
16 — 22 листопада 2017 11СУСПІЛЬСТВО

на вістрі часу

МІОК відкриває Україні українців світу

Відкрити для України українців діаспори; розповісти про їхню 
масштабну титанічну працю впродовж багатьох десятиліть, 

завдяки якій не лише зберегли власну ідентичність, а й були для 
світу голосом свого народу в часи безправ’я та бездержавності 
України; допомогти усвідомити, що, об’єднавши зусилля, зумівши 
вибудувати партнерські взаємини, зможемо йти далі, — таку мету 
поставили перед собою працівники Міжнародного інституту 
освіти, культури та зв’язків із діаспорою Львівської політехніки 
на чолі з Іриною Ключковською.

Мультимедійна виставка 
„Світовий Конґрес Українців: 
вчора, сьогодні, завтра“, яку 
МІОК підготував спеціаль-
но до 50-ліття СКУ, мандрує 
Україною, щоб розширювати 
інформаційний діапазон.

— Народження цієї вистав-
ки сприяє „сшиванню“ не лише 
світового українства та нашої 
держави, а й самої України. 
Адже відвідуючи різні міста 
східної, центральної, півден-
ної України, ми починаємо 
глибше розуміти одні одних. 
Виставку вже презентували 
в Києві — у Верховній Раді, в 
освітніх та культурних цен-
трах Дніпра, Запоріжжя, Пол-
тави. Кожна поїздка має дуже 
добрий резонанс. Ми вже отри-
мали запрошення на постійне 
експонування цієї виставки в цих 
містах, зокрема в Полтавському 
краєзнавчому музеї ім. В. Кричев-
ського просили залишити експо-
зицію на два місяці, — розповіла 
Ірина Ключковська.

Цільова аудиторія виставки — 
молодь. Як зазначили співробітни-
ки МІОК — заступник директора 
Андрій Яців, Оксана Кв’ятковська 
та Юрій Марусик, їх приємно вра-
зила зацікавленість студентів цим 
проектом, особливо в Запоріжжі, 
де захід відбувся за сприяння Ін-
ституту журналістики та масової 
комунікації Класичного приватно-
го університету. Важливим склад-
ником презентації стало представ-
лення унікального проекту цього 
інституту — Електронної бібліо-
теки Diasporiana, метою якого є 
збереження та поширення інте-
лектуальної спадщини української 
еміграції.

Крім просвітницької роботи, 
МІОК виконує ще й іміджеву, бо 

всюди наголошує, що є структур-
ним підрозділом Національного 
університету „Львівська політех-
ніка“, де розуміють важливість 
співпраці з українством цілого 
світу. 

— Навесні повеземо виставку 
до Харкова, Миколаєва, Херсона й, 
за можливості, у прифронтову Лу-
ганщину. Зараз частина виставки 
перебуває на конференції в Брюс-
селі, куди з’їжджаються представ-
ники українських громад із Євро-
пи. Також електронні варіанти на-
шої експозиції є в багатьох країнах 
Європи, зокрема в Мадриді, Афінах 
Лісабоні, — додав Андрій Яців. 

Ще один напрям, над яким пра-
цюють у МІОК, — це викорінення 
стереотипного сприйняття укра-
їнських діаспорян. Тут перекона-
ні, що мусить відбутися інтеграція 
знань про українську діаспору, її 
здобутки в історії, культурі в освіт-
ній процес, бо це справді грандіоз-
ний пласт напрацювань. 

— Знаменно, що зараз крок за 
кроком відкриваємо для себе не-
знані імена видатних українців 
діаспори, вертаючи їхню славу 
на рідні землі. Надзвичайно важ-
ливо, щоб у нас була співпраця 
на засадах партнерства. Адже ті 
проекти, над якими спільно пра-
цюємо, — найуспішніші. Добрим 
прикладом є інформування світу 

про Голодомор 1932–33 років 
в Україні. Тепер щораз більше 
країн визнають, що це був ге-
ноцид нашого народу. Та й, як 
говорить науковиця Оксана 
Пахльовська, без культурної 
інтеграції не може відбутися 
економічна. Тому так важли-
во, щоб у нашій країні з’явила-
ся інституція, яка б популяри-
зувала Україну за прикладом 
Інституту ім. Ґете в Німеччи-
ні, Альянсу Франсез у Франції 
та багато інших. Адже в нас є 
що показати світові, є про що 
розповісти, — додала Ірина 
Михайлівна.

Нещодавно, на запрошення 
міністра освіти і науки Украї-
ни, Ірина Ключковська взяла 
участь у нараді щодо запрова-
дження сертифікаційного іс-
питу з української мови як іно-

земної. Обговорення відбувалося 
за головування віце-прем’єр-міні-
стра В’ячеслава Кириленка за участі 
міністра освіти і науки Лілії Грине-
вич, її заступника Юрія Рашкевича, 
представників МЗС, НАН України 
й інших.

Свідченням потрібності цієї 
роботи став і нещодавній семінар, 
приурочений до Дня української 
мови і писемності, за участі ви-
кладача курсів української мови в 
Білорусі Єгора Дзьобика. Гість роз-
повів про труднощі, які доводить-
ся йому долати, а також наголо-
сив, що саме напрацювання МІОК 
— спеціальні підручники „Крок 
до України“, допомагають йому 
розвивати курси та зрозуміліше 
викладати. Цікаво було дізнатися, 
що в Білорусі найчастіше хочуть 
вивчати українську мову не лише 
вихідці з України, а й ті, хто фана-
тіє від пісень гурту „Океан Ельзи“.

Наталія ПАВЛИШИН
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до ювілею
2018 року ми відзначатимемо 150-річчя „Просвіти“ і 30-річчя створення її осередку 
у Львівській політехніці. Тож розпочинаємо цикл статей з історії й діяльності 
Товариства в Україні та нашій альма-матер і запрошуємо читачів ділитися своїми 
спогадами.

Під прапором „Просвіти“
Прапор „Просвіти“ — це знак

Наших визвольних доріг.
Василь Щурат. Пісня „Просвіти“

Від усвідомлення — до чину
Навіть у часи найбільшої темряви є люди, які запалю-

ють свічки, „коли ще зоря не заграла“. Саме такі націо-
нально свідомі й жертовні українці 8 грудня 1868 року 
заснували у Львові Товариство „Просвіта“. 

Його історію умовно можна поділити на такі 
періоди: львівський (1868–1939), київський 
(1906–1923), репресій (1924–1989 на сході 
України та 1939–1988 — на заході) і діяль-
ності в еміграції, Товариство української 
мови (1988–1991) та Всеукраїнське Това-
риство „Просвіта“ (від 1991 року).

Завдання організації чітко й мудро 
сформулював студент Львівського уні-
верситету Андрій Січинський у промові 
на зборі, де було проголошено створен-
ня нової організації: „Кожний нарід, що 
хоче добитися самостійности, мусить дба-
ти про те, щоб нижчі верстви суспільности, 
народні маси піднести до тої степени просві-
ти, щоби ця народна маса почула себе членом 
національного організму, відчула своє громадян-
ське і національне достоїнство й узнала потребу існуван-
ня нації як окремішньої народної індивідуальности…“.

Першим головою „Просвіти“ обрали українського 
громадсько-політичного діяча, композитора, педагога 
і журналіста Анатоля Вахнянина (на світлині). 

Для виховання й просвічення народу в містах і селах 
створювали філії „Просвіти“, читальні, бібліотеки, зор-
ганізовували хорові та драматичні колективи, до яких 
масово горнулися українці. Так, до Першої світової 
війни в Галичині вже працювало 75 філій „Просвіти“, 
2944 читальні, 2664 книгозбірні, Товариство налічувало 
197035 активних членів.

У Східну Україну „Просвіта“ з відомих причин при-
йшла пізніше, але поширювалася дуже активно та швид-
ко. 1905 року її філії заснували в Києві, Катеринославі, 
Одесі, Кам’янці-Подільському, Житомирі, Чернігові, а 
також на Кубані, у Баку, Владивостоці. Їх очолювали ви-
датні письменники й науковці — Борис Грінченко, Леся 
Українка, Михайло Коцюбинський, Микола Аркас.

Із діяльністю Товариства пов’язані імена славетних 
українців — Івана Франка, Маркіяна Шашкевича, Воло-
димира й Олександра Барвінських, Авґустина Волошина, 
Івана Крип’якевича, Миколи Устияновича, Володими-
ра Кубійовича, Володимира Гнатюка, Богдана Лепкого, 
Івана Липи, Івана Пулюя, Михайла Грушевського, Івана 
Огієнка, Софії Русової, Андрея Шептицького, Володими-
ра Шухевича і ще тисяч знаних і незнаних інтелектуалів.

„Просвіта“ дала життя товариствам „Сільський го-
сподар“, „Союз українок“, „Рідна школа“, „Пласт“, 
Науково-літературному центру НТШ, зорганізовува-
ла народні свята, засновувала музеї, друкарні, народ-
ні школи, торговельні курси, економічні організації 
(„Центросоюз“ і „Маслосоюз“).

Разом із патріотично-спортивними організація-
ми вона виховала юнацтво, яке без вагань стало в лави 
Українського Січового Стрілецтва, Української Галиць-

кої Армії та Армії УНР, котрих називають найінте-
лектуальнішими арміями світу. Могутній опір 

насильницькій російсько-більшовицькій ко-
лективізації у 20–30-х роках минулого сто-

ліття на центральних, східних і південних 
українських землях свідчить про те, що 
українці почувалися вільними і гордими 
господарями на своїй землі. А чи могли 
б стільки літ у жорстоких умовах боро-
тися повстанці в 40–50-х роках чи їхні 
послідовники-дисиденти, якби не мали 
високих поривів до волі, прищеплених 
просвітянами — справжньою елітою на-

ції? 
Тож не дивно, що волелюбність та осві-

ченість поневоленого народу лякали окупан-
тів. Російські царські війська, вторгнувшись до 

Львова 1914 року, насамперед опечатали архіви й 
канцелярію „Просвіти“. Поляки, захопивши Львів 1918 
року, заарештували голову „Просвіти“ Івана Кивелю-
ка. 1939 року більшовики влаштували повальні арешти 
просвітян, а 1941-го німецькі окупанти розстріляли в 
Бабиному яру Олену Телігу, закатували в концтаборі 
„Заксенгавзен“ Олега Ольжича, знищили багатьох інших 
провідників нації. Але саме совєтський режим обірвав 
діяльність „Просвіти“ і на довгі роки занурив україн-
ський нарід у темряву комуністичного пекла. Ці плоди 
бездуховности ми пожинаємо й досі…

І доки кожен українець і влада, яку ми обираємо, не 
усвідомлять себе відповідальними перед минулим і при-
йдешнім, не визначать пріоритети свого життя, доти не 
вилізти нам із ями, у якій перебуваємо. Мусимо знати й 
пам’ятати, що за нашими плечима — покоління чесних 
і мужніх пращурів, що мали колись могутню державу, 
а потім сторіччями виборювали свободу своєї понево-
леної землі. 

Патріярх української літератури, перший голова від-
родженого Товариства світлої пам’яті Роман Іваничук 
говорив: „Не заспокоюймося сьогодні своєю незалеж-
ністю і не допускаймо думки, що „Просвіта“ відживає 
свій вік, вона зможе відійти в минуле тільки тоді, коли 
всі українські голови ідентифікують себе з Україною“. 

Ярослава ВЕЛИЧКО
Далі буде
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Мотивація по-корейськи                                    
для політехніків 

Як пізнати себе, власні можливості, осягнути таємниці успіху 
та втілити мрії — такий широкий діапазон нових знань отримали 
студенти-політехніки, які прийшли на MIND-лекцію професора з 
Міжнародного інституту розвитку інтелекту Пак Сонг Су (Південна 
Корея), що відбулася в рамках Форуму лідерів молоді.

Гостями заходу був перший заступник голови ЛОДА Ростислав Зам-
линський, заступник мера Львова Андрій Москаленко, проректор Роман 
Корж. Після лекції відбувся круглий стіл, де гості разом із проректором і 
студентськими лідерами обговорили можливості майбутньої співпраці.

Організували зустріч Колегія та профком студентів і аспірантів на-
шого університету спільно з Global youth Ukraine.

Н. П.

молодіжні ініціативи

Тепер можна змінити хід історії
Пізнати державотворчі процеси через гру, випробувати себе в 

ролі військових стратегів, намагатися повернути хід історії, 
пропонуючи власні варіанти розв’язання тих чи інших складних 
ситуацій, зрозуміти, чому події розгорталися саме так, а не інакше, 
пропонують активісти ГО „Граніт“. Вони розробили історичну 
стратегічну гру „Галичина“, яку базують на подіях Листопадового 
зриву та ЗУНР, а тепер мають намір ще й видати комікс.

— У нашій країні триває війна. 
Щоб краще розуміти, що відбуваєть-
ся, чому так склалися обставини, як 
діяти, а чого не варто робити, може-
мо дізнатися, проаналізувавши наці-
онально-визвольну боротьбу нашо-
го народу минулого століття. Задум 
створити такі настільні ігри виник 
ще п’ять років тому. Тоді, 2012-го, 
ми започаткували один із перших 
клубів настільних ігор у Палаці куль-
тури ім. Г. Хоткевича і зрозуміли, що 
в нас нема цікавих ігор. Тож виріши-
ли їх створити. І незважаючи на брак 
коштів для тиражування, почали ро-
боту над першою, присвяченою бо-
ротьбі УПА. Навіть розробили деякі 
ескізи та прототип. А вже наступ-
ного року створили комікс „Летюча 
бригада“ про події 1920–22 років. 
Революція Гідності ще більше заго-
стрила історичні питання і надихну-
ла до нових звершень. Так 2015 року 
з’явився комікс про АТО — „Звитя-
га“. Нині вже готова до тиражуван-
ня гра „Галичина“, а також працю-
ємо над іншою серією — „Волинь“. 
Маємо психологічну гру „Авангард“ 
— єдина унікальна гра про війну, де 
ніхто нікого не вбиває, а всі стара-
ються вижити, знайти компроміс 
у співпраці. Варто наголосити, що 
наші ігри акумулюють знання не 
лише з історії, а й географії, хімії, 
психології, міжнародного права, — 
розповів ідейний натхненник і роз-
робник проекту, очільник ГО „Гра-
ніт“ Андрій Мочурад.

Активіст переконаний, що саме 
ігрова форма допоможе старшоклас-
никам і студентам краще розуміти 
історію, а також навчить логічно 
мислити. Адже ці ігри незвичні тим, 
що учасники не мусять „визубрюва-
ти“ теми, а просто мають шукати ло-
гічні зв’язки між подіями, намагати-
ся цілісно бачити історичні процеси. 
Проект дає можливість відтворити 
тогочасні події, де продемонстру-
ють битви та розповідатимуть про 
видатних постатей того періоду.

Активісти переконані, що ці ігри 
стануть добрим інструментом для 
інтерактивного навчання на уроках 
історії. Вони вже безоплатно навча-
ють використовувати гру вчителів 
шкіл, які хотіли б запровадити її на 
своїх заняттях.

— Ми понад два роки шукали 
кошти на гру в державі, наразі безу-
спішно. Відгукнулися деякі мецена-
ти, що зараз оплачують роботу одно-
го художника. Ця тема актуальна як 
ніколи раніше, тож надалі шукаємо 
зацікавлених, які зможуть підтри-
мати наш проект, а також вирішили 
виставляти гру на краудфандинг. 
Потрібна ніби й не величезна сума —                                                                                            
3–4 тисячі доларів, щоб випустити 
гру тисячним накладом. Вартість 
одного примірника — це дві кави з 
тістечком у львівській кав’ярні. За-
кордонні настільні ігри коштують у 
кілька разів дорожче. Плануємо ви-
дати гру дешевше з картону та пре-
міум-класу — повністю з дерева — 
це буде дорожчий варіант, але дуже 
презентабельний, — додав Андрій.

Цьогоріч навесні „гранітівці“ 
випробовували гру серед 350 стар-

шокласників двадцяти львівських 
шкіл. Крім цього, проект розробляли 
спільно з Управлінням освіти Львів-
ської міської ради, тож гра пройшла 
всі необхідні перевірки. Мають та-
кож сертифікацію від психологів, які 
підтверджують, що це інструмент, 
який потрібен підліткам.

— Ми тестували напрацювання 
зі старшокласниками, робили опи-
тування тощо. Історія у вигляді під-
ручника учням просто не цікава. На-
віть документальні фільми не завжди 
в школах показують. Зараз гра існує в 
дуже простому дизайні, а щоб історія 
зацікавила підлітків, її треба доступ-
но подати й гарно намалювати. Це як 
дивитись фільм — там або гарні спец-                                                                                             
ефекти, або його не дивитимуться, 
— каже мій співрозмовник. — Ми 
базуємося на світовій практиці ігор. 
Це не дитячі забавки. Це стратегія 
переговорів, політики, дипломатії. 
Ігрофікація — це методика, за якою 
викладають в усьому світі. Це інтер- 
активний інструмент для вивчення 
історії. Є економічна гра, яку можна 
програти за урок, розробили гру для 
незрячих, а ще більше маємо ідей, як 
зокрема зробити гру про батярський 
Львів. Головне, щоб було зацікав-
лення і підтримка. Більше про наші 
напрацювання можна дізнатися на 
фейсбучній сторінці „Edugames. 
Майстерня освітніх інновацій та 
ігрофікації“.

Наталія ПАВЛИШИН
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творчий ювілей

100 років — озирнутися, 
щоб рухатися вперед
Національний академічний український драматичний театр 

ім. М. Заньковецької святкує своє „перше століття“. Оновлення 
театру доповнила виставка, яку 10 листопада відкрили в 
Національному музеї у Львові ім. А. Шептицького.

Відкриттю експозиції „Театр 
Заньковецької. Перші 100 років“ пе-
редував перформанс із залученням 
акторів-заньківчан. Директор музею 
Ігор Кожан привітав найближчих су-
сідів, зазначивши, що „театр, який 
міняв місця дислокації, належить не 
лише Львову, а й усій 
Україні“. Генеральний 
директор театру Ан-
дрій Мацяк подякував 
усім, хто причетний 
до виставки й допо-
магав її сформувати. 
Головний режисер 
театру Федір Стригун 
серед тих, хто висту-
пав, був найемоцій-
ніший у своїй довгій 
„промові“, що, зреш-
тою, є відповідним до 
непростої заньківчан-
ської історії.

На виставці представлено оригі-
нали документів діяльності театру 
від часу його заснування, фото та 
відео, сценографічні макети, оригі-
нальні костюми з вистав, афіші до 
них. В одному із залів музею проек-
тори транслюють записи вистав, що 

створює ефект при-
сутності на них.

Рідкісні експонати 
для експозиції надав 
Музей театрального, 
музичного та кіно-
мистецтва України. 
Виставка триватиме 
до 6 грудня, урізно-
манітнять її лекції, 
екскурсії, вечори пе-
регляду відеовистав 
театру та спеціальна 
програма для молоді, 
присвячена театраль-
ній справі.

твій музон

Leleka ширяє Україною

Берлінський етно-джаз-бенд Leleka до нашого краю завітав 
уперше. Від 17 до 25 листопада музиканти відвідають шість 

міст — Львів, Київ, Харків, Слов’янськ, Дніпро й Одесу. У Львові 
почуємо їх 17 листопада о 19.00 у „Дзизі“, а наступного дня — у 
Київській Малій Опері.

Lelеka — це мультикультурний 
проект, у якому задіяно чотири му-
зики, з України, Польщі та Німеч-
чини. Вони поєднують старовинні 
українські мотиви із сучасним джа-
зом, додаючи до них власних мело-
дійних та культурних особливостей.

Lelеka виник у Берліні на почат-
ку минулого року, а за кілька місяців 
музиканти вже відіграли перший 
живий концерт у Акторському Домі 
в Маґдебурзі на одній сцені з укра-
їнським колективом Dakh Daughters. 
Зовсім недавно гурт отримав пере-
могу на фестивалі етнічної експери-

ментальної музики — „за допомо-
гою оригінальної комбінації стиліс-
тичних засобів викликали в публіки 
неочікувану емоційну реакцію“.

Якщо любите щирість, різнома-
нітність та багатогранність у музиці, 
прекрасний вокал (Вікторія Антон, 
Україна) в поєднанні з контрабасом 
(Томас Коларчик, Польща), ударни-
ми (Якоб Хегнер, Німеччина) й піано 
(Роберт Вінрьодер, Німеччина), то з 
купівлею квитків не баріться.

Сторінку підготувала                                        
Наталя ЯЦЕНКО

коротко

У Львові презентували докумен-
тальний фільм „Будинок „Сло-
во“. Це стрічка про долі пред-
ставників „розстріляного Відро-
дження“, котрі мешкали в 1930-х 
роках у Харкові, у будинку, який 
збудувала спілка літераторів. 
Режисер фільму — Тарас Томен-
ко. Сюжет базовано на трагічній 
історії будинку та його мешканців 
— Леся Курбаса, Майка Йогансена, 
Миколи Куліша, Павла Тичини, 
Володимира Сосюри, Миколи Хви-
льового та ін.

МО „Дзиґа“ та кнайп-клуб „Купі-
дон“ оголошують про створення 
спільного поетично-віртуаль-
ного простору „Перша кава“. У 
тестовому режимі „перші кави“ 
проходитимуть як онлайн-конфе-
ренції. Прокуратор — Олександр 
Ірванець. Правила „Першої кави“ 
такі: гості читають вірші, Ірванець 
висловлює свою думку щодо тих, 
хто читає, і того, що вони читають. 
За прочитані вірші „Купідон“ та 
„Дзиґа“ пригощають кавою, а по-
тім Ірванець обирає переможця, 
який отримає в подарунок пачку 
кави.

Почав діяти другий етап упро-
вадження законопроекту про 
квоти українськомовних пісень 
і програм на радіо. Від 8 листо-
пада частка українськомовних пі-
сень на радіо повинна становити 
30%, а не 25%. Ідеться про відсо-
ток від загального обсягу пісень 
упродовж доби. Крім цього, частка 
програм українською мовою, і 
новинних також, аналітичних або 
розважальних блоків, має бути не 
менше 55% (раніше квота стано-
вила 50%).

Ноти симфонії українського 
композитора Максима Березов-
ського, які від XVIII ст. вважали 
втраченими, знайшли в архівах 
Ватикану. Знайдену симфонію 
виконав у Львові оркестр K&K 
Philharmoniker. Березовський 
близький звучанням до Моцарта. 
„Він мусить перегукуватися з Мо-
цартом, бо вони вчилися в одній 
Болонській академії в Італії. Цю 
симфонію, як кажуть дослідники, 
Березовський написав в Італії“, — 
розповів диригент Тарас Ленько. 
На концерті звучали й Березов-
ський, і Моцарт, і Мендельсон.

За матеріалами інформагенцій
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смачна культура

Їжа й ресторації: quo vadis?

HoReCa Show — захід, який відбувся у Львові 1–3 листопада, 
удруге об’єднав у виставковому центрі „Південний Експо“ тих, 

хто творить гастрономічно-відпочинкову культуру — рестораторів, 
готельєрів, кухарів, барменів, журналістів і пересічних споживачів. 
Тонкощі приготування окремих смаколиків у режимі онлайн, 
короткі лекторії, насичені лайфхаками, конкурси для сомельє й 
піцеристів… Усе охопити годі, тож із почутого-побаченого — лише 
кілька важливих окрайців.

Гастротепер. Тернопільський 
ресторатор, заклади якого ввійшли 
до сотні найоригінальніших рес-
торанів світу, Михайло Гросуляк 
робить усе для того, щоб відродити 
й популяризувати українську кулі-
нарну культуру на світовому рин-
ку. Його мрія — Україну знають як 
гастрономічний край. Для цього, 
вважає, молоді нема потреби ви-
їжджати за кордон, бо там україн-
ці все одно починають як раби, а 
побачити розмаїття перспектив-
них гастронапрямів в Україні. На 
кухнях своїх закладів він постійно 
експериментує з давно забутими 
смаками й технологіями: улітку 
до страв кухарі (хороших, до речі, 
знайти проблематично) додавали 
гірські дикороси, відкриттям для 
всіх стала жируха лікувальна — ця 
рослина за смаком спочатку нага-
дує редиску, потім — хрін.

Одна із засновників вірту-
ального часопису про культуру 
„Artмісто“ Марія Банько зазначає, 
що в нас бракує якісної ресторан-
ної критики й фуджурналістських 
матеріалів. Тому якщо любите 
куховарити й писати про їжу, то 
почніть хоча б вести тематичний 
блог. Наступним кроком можуть 
стати статті в непрофільних ви-
даннях. Сама Марія досліджує їжу як 
джерело естетичного задоволення і 
бере участь у проектах, які покликані 
підвищити загальну гастрономічну 
культуру українців. У її найближчих 
планах — гастрономічні експедиції 
сироварнями закарпатських сіл.

Гастромода. Здавалося б, що 
піца, яку подає не офіціант, а дрон, 
— це тренд, за яким гастрономіч-
не майбутнє. Але засновник Клубу 
рестораторів і мандрівник Вале-
рій Поляков каже, що подавання 
страви й тренди — це різні речі. За 
його спостереженнями, тепер у сві-
ті можна виділити такі тенденції: 

превалювання локального продукту 
(особливо актуально для України), 
етнічної кухні (в Радянському Союзі 
активно нищилася), нова екзотика 
(віяння від мігрантів, у нас ринок 
ведеться на неї, але не враховує, 
кому це буде цікаво й доступно), 
формат кежуал фуд (спрощення об-

слуговування, сіли — швидко з’їли), 
поширення ринків вуличної їжі (у 
Нью-Йорку їх 15) й монопродукту (у 
Києві — бум хінкалень, в Одесі є бар 
мідій), лаконізація меню (вони ста-
ють простішими, зрозумілішими, 
щоб легше зробити вибір), здорова 
їжа (нью-йоркське кафе Butchers 
Daughter („Дочка м’ясника“) пропо-
нує лише вегетаріансько-веганські 
страви, у яких немало зелені). Впли-
вовою залишається японська кухня, 
недооціненою в Україні є кухня тай-
ська. Українська ж кухня може теж 
іти в ногу з часом — у ресторанах 
уже можна знайти ризото, яке за-

барвлено буряком, хумус із гороху, 
„квадро формаджі“ містить чотири 
сири, але українські.

Гастромайбутнє. Ресторатор Те-
тяна Юрович, власниця київського 
закладу „Кіфлик“, який пропагує 
закарпатську кухню, запропонувала 
присутнім у конференц-залі своє ба-
чення ресторанів майбутнього. На 
її думку, ресторанів у теперішньо-
му форматі не буде, бо відвідувачі 
відходять від сервісу, їм потрібна 
гостинність. Суворий дрес-код, 
нав’язлива присутність офіціантів 
— усе це створює дискомфорт для 
гостя закладу, для якого важливішим 
є затишок і можливість спокійно від-
почити. „Люди відходять від стан-

дартизації: стандарти мають бути 
на кухні, а не в залі. Ресторани бу-
дуть як продовження комфортної 
зони для кожного. Їх відкривати-
муть за покликом серця. Мож-
ливо, ресторани майбутнього не 
матимуть великих заробітків, але 
це будуть певні платформи, де 
люди збиратимуться для живого 
спілкування. У ресторанах ново-
го покоління інколи якоїсь вашої 
улюбленої страви і не буде (їжа 
має бути свіжою), але адекват-
ний клієнт знайде, натомість що 
вибрати з меню“, — переконана 
Тетяна.

Нещодавня поїздка до Аме-
рики, а також власна ресторанна 
практика (дівчина може за потре-
би стати з кухарями на кухні або 
мити підлогу, хоча за освітою 
вона юрист) дає їй поживу для 
роздумів. Так у мексиканському 
ресторані, який відвідала, в ос-
нові раціону — бурито, а решта 

додатків обирає гість. Імовірно, у 
майбутньому гості привозитимуть 
до ресторанів свої продукти, із яких 
їм там готуватимуть страви, замов-
лятимуть собі улюблених кухарів.

Добре, якщо ресторани надиха-
ють до творчості: є гості „Кіфлику“, 
які в ньому написали свої проекти 
одягу й меблів. „Якщо ви робите 
те, чим горите, те, що любите, то 
конкуренти вам не страшні. Уза-
галі, майбутнє не за так званими 
„гастросрачами“, а за об’єднанням 
конкурентів“, — підсумувала рес-
торатор.

Наталя ЯЦЕНКО
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сезонні хвороби

Застудою не можна нехтувати
Закономірно, що восени частішають вірусні захворювання.                  

З чим це пов’язано? Чи можна переходжувати застуду? Чи треба 
за перших ознак хапатися за медикаменти? Як убезпечитися від 
захворювання? На ці та інші запитання відповідає лікар-терапевт 
клініки „Інтерсоно“ Мар’яна Пилип’як.

— Уже тривалий час і діти, і дорос-
лі активно хворіють на респіраторні 
захворювання. Із чим це пов’язано — 
раптовими погодними змінами, тим, 
що люди не вдягаються за погодою чи 
ще якимись чинниками?

— Сезонні захворювання, які є 
восени, а це респіраторні, більшою 
мірою спричинені вірусними збудни-
ками, що виникають унаслідок різких 
температурних перепадів і, відповід-
но, зростанням вологості повітря. 
Поєднання цих двох чинників сприяє 
тому, що знижується імунітет, навіть 
якщо протягом літа ми активно його 
зміцнювали. Люди не цілком розумі-
ють, що вже осінь і не вдягаються за 
погодою, бо зранку вже холодно, по-
тім тепліє, ближче до обіду може бути 
й гаряче, а ввечері знову холодно. Це 
теж знижує імунітет.

— Восени організм усе-таки по-
винен бути насичений вітамінами й 
чинити опір застудам. Чому це не до-
помагає?

— Тому що ще мусить бути адек-
ватне харчування, висока стресостій-
кість, добре висипання, позитивний 
настрій. Однак на сьогодні далеко не 
всі можуть дозволити собі ці всі чин-
ники. Це по-перше. А по-друге — у 
нас ще нема культури поведінки за 
перших ознак застуди йти на лікар-
няний або принаймні одягати маску. 
Також люди не завжди дотримуються 
особистої гігієни, забувають, що тре-
ба часто мити руки з милом. Зреш-
тою, тепер є зручні антисептики, 
якими треба користуватися в дорозі, 
наприклад, вийшовши з маршрутки.

— Які віруси зараз поширені най-
більше?

— Гострі респіраторні, а до них 
належать риніти, фарингіти, трахеї-
ти, грип, синусити та як ускладнення 
нелікованих або недолікованих — 
бронхіт, пневмонія, тонзиліт. Да-
ються взнаки і хронічні недуги, що 
загострюються, коли частішають ві-
руси, — це зокрема хвороби сечових 
шляхів, шлунково-кишкові.

— Які віруси небезпечні для ото-
чення?

— Усі небезпечні. Але тут уже 
залежить, як організм реагує на ві-
рус, — один може підхопити риніт, у 
другого загостриться хронічний гай-
морит чи синусит. Тобто для когось 
це буде незначний прояв, а для ко-
гось — госпіталізація. Тому до кож-
ного захворювання треба ставитися 
уважно, а за незрозумілих проявів 
звертатися до лікаря.

— Тобто Ви радите за перших оз-
нак усе-таки залишатися вдома?

— Хоча б на 2–3 дні, щоб не 
спричинити більше ускладнення чи 
загострення. Удома людина менш 

активна, більше енергоощадна, а за 
таких умов імунітет матиме більше 
сил боротися зі збудником. Також 
раджу дотримуватися ліжкового ре-
жиму, провітрювати кімнату й часто 
пити — чаї зі сухофруктів, шипши-
ни або звичайні, лужні негазовані 
води. Жарознижувальне вживати за 
потреби — коли температура понад 
38 градусів. Зрештою, і тут усе інди-
відуально, бо якщо дуже зле почу-
ваємося за нижчої температури, то 
не біймося випити парацетамол або 
ібупрофен. 

— Чи завжди треба вживати ліки, 
а чи можна обійтися народними засо-
бами?

— Усе залежить від перебігу за-
хворювання. Якщо це нежить, без 

гарячки, ломоти, болю голови, ви-
ділення з носа незначні, їхній колір 
не змінений, то можна обійтися на-
родними засобами — частим пит-
тям, уживанням часнику й цибулі, 
провітрюванням.

— А за яких симптомів треба звер-
татися до лікаря?

— Коли хвороба починається 
раптово і стрімко, гарячка зростає 
до 39 градусів протягом 2–3 годин, 
дуже сильно болить голова, ломить 
суглоби рук і ніг, відчуваємо в’ялість 
і загальну слабість. На ці симптоми 
треба звернути особливу увагу, бо 
вони характерні для грипу. Не мож-
на виходити надвір, а треба викли-
кати лікаря. Сигналом тривоги є і 
нежить дивного кольору та запаху, 
біль голови, кашель, задишка, біль у 
грудях. Отож, залежно від перебігу 
захворювання, можемо вирішувати, 
чи треба викликати лікаря і вживати 
медикаменти.

— А як вберегтися від сезонних не-
дуг?

— Одна з порад — це вакцинація. 
Вакцинуватися треба саме тепер, у 
найближчі тиждень–другий, коли 
ще немає піку зростання захворю-
вання. Навіть якщо вакцинований 
захворіє, то його недуга минає лег-
ше.

Засобами профілактики є осо-
биста гігієна, уникання масових 
скупчень людей у супермаркетах і 
розважальних закладах. Також тре-
ба повноцінно харчуватися — віта-
мінізовано, уживати багато овочів, 
фруктів, трав’яних чаїв, не забувати 
про здоровий спосіб життя, спорт, 
багато рухатися. Важливо висипа-
тися, адже хронічна втома й недоси-
пання б’є по імунній системі, і навіть 
найкращі продукти не допоможуть, 
коли нехтуємо цим. 

Не завадить змащувати ніздрі 
оксоліновою маззю, щоб не пустити 
збудника хвороби в організм. Вчас-
но провітрювати кімнату, особливо 
на роботі, де сидить багато людей і 
повітря застоюється, а віруси роз-
множуються. У такому разі треба 
декілька разів на день усім виходити 
в коридор і на 10–15 хвилин відчи-
няти вікна навстіж. 

Розмовляла Ірина МАРТИН
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Кросворд
Горизонтально:
3. Показна хоробрість, сміливість, зневага до небезпеки, 
удаване молодецтво. 7. Велика хижа ящірка, поширена 
у тропіках. 8. Керівник політичної партії, громадської 
організації. 10. Якщо тримати їх на замку, злодіїв можна 
не боятися. 12. Гроші, що їх сплачують за товар відразу 
й цілком; наявні гроші. 13. Передсвяткові великі торги, 
розпродаж. 14. Посудина для пиття вина у вигляді рога. 
16. Сильне захоплення чим-небудь; запал. 18. Невели-
ке моторне судно для перевезення людей та вантажів. 
19. Підземелля у вигляді довгих галерей, переходів, що їх 
у давнину використовували для відправлень релігійних 
обрядів. 20. Рослина, яка росте здебільшого на болотах. 
22. Французький драматург ХVІІ ст., автор творів: „Ан-
дромаха“, „Федра“, „Мітридай“. 24. Американська кіно-
премія. 26. Артист цирку, який виконує складні стрибки, 
балансування на канаті. 28. Драматичний твір з веселим, 
смішним сюжетом. 29. Апаратура для освітлення сцени з 
боку зали для глядачів. 30. Невеличка біла хлібина, зде-
більшого солодка. 31. Скорочена назва радіолокаційної 
станції, радіолокатора. 32. Коштовний камінь.

Вертикально: 
1. Наймання нерухомості або приміщення для тимчасо-
вого користування за певну плату. 2. Мирне, щасливе, 
безтурботне життя. 4. Польський президент-електрик. 
5. Хімічний елемент, метал. 6. Десятиденний проміжок 
часу. 9. Українська письменниця, авторка повісти „У не-
ділю рано зілля копала…“. 11. Танцювальне мистецтво. 
15. У давньогрецькій міфології богиня ночі. 16. Викона-
вець ролей у театральних виставах і кінофільмах. 17. Су-
купність найдрібніших крапель води в нижніх шарах ат-
мосфери, що знепрозорює повітря. 18. Цей орган слугує 
птахам для літання. 21. Кількість присутніх на зборах 

організації, достатня для визнання зборів правосиль-
ними. 23. Плоска фігура, обмежена частиною кола та її 
хордою. 25. Ряд полиць, розміщених одна над одною. 
27. Пошкодження тканин тіла людини внаслідок удару, 
поранення, опіку; нервове потрясіння. 28. Невелика 
прісноводна риба родини коропових. 

Склала Христина ВЕСЕЛА
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наш календар

17 листопада — Міжнародний день сту-
дентів. 
19 листопада — День працівників гід-
рометеорологічної служби.
21 листопада — День архангела Михаїла.
21 листопада — Усесвітній день теле-
бачення. 

Пам’ятні дати
12.11.1929 — народився Зіновій Красів-
ський, поет і громадський діяч.
12.11.1967 — у Нью-Йорку розпочав ро-
боту Перший світовий конґрес вільних 
українців.
13.11.1793 — помер український пись-
менник, освітній i церковний дiяч, 
професор Києво-Могилянської акаде-
мії Iгнатiй Максимович.
13.11.1803 — на Соловках помер на 113 
році життя останній кошовий Запо-
різької Січі Петро Калнишевський.

13.11.1889 — народився Остап Вишня 
(Павло Губенко), талановитий укра-
їнський сатирик і гуморист.
13.11.1923 — помер Іван Липа, україн-
ський письменник i громадський дiяч.
15.11.1912 — народився Андрій Малиш-
ко, український поет.
15.11.1952 — помер Василь Кричевський, 
український маляр, архітектор, графік.
16.11.1878 — народився Михайло Па-
ращук, український скульптор, один 
з авторів пам’ятника А.  Міцкевичу у 
Львові.
16.11.1924 — У Харкові почала працюва-
ти перша в Україні радіостанція.
16.11.1952 — померла Соломія Крушель-
ницька, усесвітньовідома українська 
оперна співачка.
17.11.1899 — народився Григорій Косин-
ка, український письменник.
18.11.1874 — помер український пись-
менник Олекса Стороженко.
19.11.1875 — народилася Катря Грине-
вичева, українська письменниця.

19.11.1953 — помер Климент Квітка, 
український фольклорист і музикозна-
вець.
19.11.1989 — відбулося перепоховання 
в Києві Василя Стуса, українського по-
ета, правозахисника, замордованого в 
пермському концтаборі.
20.11.1917 — ІІІ Універсал Центральної 
Ради проголосив самостійність УНР у 
федеративному зв’язку з іншими віль-
ними народами колишньої Російської 
імперії.
20.11.1954 — помер Михайло Возняк, 
український літературознавець.
21.11.1919 — денікінці стратили Василя 
Чумака, українського революційного 
поета.
21.11.1921 — більшовики під Базаром 
розстріляли 359 українських вояків, 
учасників Другого зимового походу.
22.11.1873 — помер Михайло Максимо-
вич, український етнограф, історик і 
літературознавець, ректор Київського 
університету.
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Дирекція Інституту енергетики та систем керування і колективи 
кафедри електромехатроніки та комп’ютеризованих електроме-
ханічних систем Національного університету „Львівська політех-
ніка“ висловлюють щирі співчуття заступнику директора, доцен-
тові кафедри ЕКС Ігорю Романовичу Головачу з приводу тяжкої 
втрати — смерті

батька.

Працівники фінансової служби Національного університету 
„Львівська політехніка“, відділу кошторисної документації, відді-
лу технічного нагляду, ВМТП висловлюють щирі співчуття інжене-
ру І кат. ВКД Ігорю Миколайовичу Стефанишину з приводу тяжкої 
втрати — смерті 

матері Катерини.

Співробітники кафедри дизайну та основ архітектури ІАРХ На-
ціонального університету „Львівська політехніка“ висловлюють 
щирі співчуття старшому викладачу кафедри Ігорю Леонідовичу 
Щербакову у зв’язку зі смертю 

матері.

Колектив кафедри прикладної фізики і нанома-
теріалознавства Інституту прикладної матема-
тики та фундаментальних наук Національного 
університету „Львівська політехніка“ висловлює 
глибоке співчуття доценту кафедри Тетяні Доріа- 
нівні Крушельницькій з приводу тяжкої втрати — 
смерті 

матері Лариси Іванівни.

Ректорат та Вчена рада Національного 
університету „Львівська політехніка“ 
висловлюють глибокі співчуття доценту 
кафедри матеріалознавства та приклад-
ної фізики Тетяні Доріанівні Крушель-
ницькій з приводу тяжкої та непоправної 
втрати — передчасної  смерті  її матері 

Лариси Іванівни                        
Крушельницької

(5.04.1928–12.11.2017)

— відомого українського археолога та 
бібліотекознавця, доктора історичних 
наук, професора, почесного директо-
ра Львівської наукової бібліотеки імені                         
В. Стефаника НАН України, голови архео-                                                                                  
логічної комісії НТШ імені Шевченка. 

Пам’яті професора                    
Вальтера Харченка

На 88-му році життя відійшов у вічність відомий 
український науковець і педагог, колишній прорек-
тор Львівської політехніки, доктор філософських наук 
професор Вальтер Іванович Харченко.

Цю сивочолу й світлу людину добре знали та по-
важали в академічній спільноті нашого університету. 
Чимало зусиль і свого непересічного організаторсько-
го таланту доклав Вальтер Іванович, коли очолював 
такий важливий напрям як робота з іноземними сту-
дентами.

Він один із тих, хто засновував і розвивав кафедру 
політології та міжнародних відносин Львівської по-
літехніки, тривалий час очолюючи її. За його плечима 
низка ґрунтовних наукових досліджень у цій царині, 
що мають широке визнання як в Україні, так і за її ме-
жами. 

Вальтера Івановича запам’ятаємо як людину щи-
рої та відкритої душі, котра завжди випромінювала 
оптимізм, уселяючи надію на краще. Він ніколи не 
замикався у своїй педагогічній царині, а наполегливо 
й цілеспрямовано розширював сферу власного пози-
тивного впливу на всі сторони життя університету. 

Ректорат, Вчена рада та профспілковий комітет 
Національного університету „Львівська політехніка“ 
глибоко сумують із приводу смерті професора Вальте-
ра Івановича Харченка й висловлюють щирі співчуття 
родині, близьким покійного, а також колективу кафед-
ри політології та міжнародних відносин.

На 90-му році життя відійшла у вічність 
знана українська археологиня, доктор 
історичних наук, бібліотекознавиця, 
письменниця, громадська діячка, пред-
ставниця легендарної галицької роди-
ни, почесна директорка Львівської на-
ціональної наукової бібліотеки України 
ім. В. Стефаника 

Лариса Іванівна 
Крушельницька. 

Товариство „Просвіта“ Львівської 
політехніки сумує разом із усією Украї-
ною і розділяє скорботу з родиною Кру-
шельницьких, зокрема донькою Тетяною 
Крушельницькою — доцентом кафедри 
прикладної фізики і наноматеріалознав-
ства, депутаткою Львівської міської ради 
багатьох скликань, членкинею універси-
тетської ради Товариства.

Хай буде розрадою Вам, шановна 
Тетяно Доріанівно, віра в те, що мило-
сердний Господь прийме Вашу матір у 
Царство Своє, а вічну пам’ять на землі 
вона заслужила своїм чесним життям і 
працею.
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експрес-оголошення
Вважати недійсними документи: 
диплом магістра ВК № 45928835, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Виноградської Юліа-
ни Петрівни;
диплом магістра ВК  №  47781421, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Чурка Тараса Романо-
вича;
диплом бакалавра ДВ  №  111591, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Шаповала Юрія Пе-
тровича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Болюк Діани Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Бондаренко Єлизавети Геннадіївни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Мачківського Ярослава Федорови-
ча;
залікову книжку, видану Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Абрамовича Дмитра Сергійовича; 
студентський квиток № 11865330, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Качмарської Анастасії 
Петрівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Шафранюк Олександри Миколаївни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Самойленка Тараса Зоряновича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Ваврик Ольги Орестівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Чолач Тетяни Романівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Шугая Владислава Володимировича;
залікову книжку, видану Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Шахана Умура;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Ільчишина Владислава Богданови-
ча;
студентський квиток № 11864429, виданий 
Національним університетом „Львівська 

політехніка“ на ім’я Борисенко Ірини Ва-
леріївни;
залікову книжку, видану Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Яроша Дмитра Сергійовича;
залікову книжку № 1713011, видану Націо-
нальним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Волгіна Вячеслава Дми-
тровича;
студентський квиток № 10998773, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Рипюк Світлани Ми-
колаївни;
студентський квиток № 11322787, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Скиби Юрія Андрійо-
вича;
студентський квиток № 11324196, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Стеця Михайла Олек-
сандровича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Нижника Богдана Руслановича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Зламана Володимира Олександро-
вича;
студентський квиток № 11865438, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Дудока Богдана Бог-
дановича;
залікову книжку, видану Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Балушинського Віктора Захаровича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Стипановича Миколи Олеговича.

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ
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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. 
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університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
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і не повертаємо. 
Редакція не завжди поділяє позицію авторів. 
За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове. 

На першій сторінці — світлина Наталії ПАВЛИШИН.       
На останнії сторінці — світлини Тетяни ПАСОВИЧ.

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
17 листопада — „Повернення 

Баттерфляй“ (балет). 18.00.
18 листопада — Музика дзеркальної 

зали. 16.00, „Зірки світової слави“ 
(гала-концерт). 18.00.

19 листопада — „Жізель“ (балет). 12.00, 
Музика дзеркальної зали. 15.00, 
16.00, „Аїда“ (опера). 18.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
16 листопада — „Нахлібник“ (вистава 

Національного театру російської 
драми ім. Лесі Українки (м. Київ)). 
18.00.

17 листопада — „Украдене щастя“. 18.00.
21 листопада — „Одруження“. 18.00.

Камерна сцена
17 листопада — „Мій Роден“ (прем’єра). 

18.00.
18 листопада — „Марія Заньковецька“ 

(прем’єра). 18.00.
22 листопада — „Чоловік моєї 

дружини“. 18.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
17 листопада — „Ножі в курях, або 

Спадок мірошника“. 19.00.
18 листопада — „Формули екстази“. 

19.00.
19 листопада — „MA-NA HAT-TA 

(Небесна земля)“. 19.00.

Львівський академічний 
драматичний театр 
ім. Лесі Українки
17 листопада — „Саша, винеси сміття“ 

(Київський академічний молодий 
театр). 19.00.

18 листопада — „Любов“. 19.00.
19 листопада — „Людина в підвішеному 

стані“. 19.00.



Найкращі знавці української мови                                                                       
у Львівській політехніці  2 с.


