освітній студентський тижневик
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День студента
у Львівській політехніці
Обсерваторії Львівської
політехніки —
140 років

3

„Від книги — до мети“:
відновлення
правди

10

12 с.

Скрипалька Уляна Гладій:
„Музика — це
на все життя“

16
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Чи впускають Вас посеред ночі до гуртожитку?
Хто проходив квест — потрапити
опівночі до гуртожитку? Знаєте,
як буває — наче й вираховуєш
час, щоб устигнути до останнього
„дзвінка“, але транспорт їздить
так, як їздить, навіть анекдоти
про це існують. Приходиш, а
двері зачинено, і з настрою
вахтера розумієш: не бачити тобі
теплого ліжка аж до ранку. Тож
або намотувати кола довкола
гуртожитку, або проситися
переночувати до друзів, які
мешкають на квартирі, якщо такі
є. Тобто вибір не надто великий.
Якщо досі переживаєте —
заспокойтеся і забудьте це,
як страшний сон. Відповідно
до Закону „Про вищу освіту“
студенти вищих навчальних
закладів у будь-який час доби
мають право на вільний доступ
до гуртожитку, в якому мешкають.
У нещодавньому роз’ясненні від
МОН ідеться про те, що чинними
законами України не передбачено
будь-яких обмежень стосовно
користування студентами житлом
у гуртожитках певного часу
доби. Додатково наголосили й
на неможливості безпідставного
виселення студентів, залучення
до примусових робіт, а також
чергувань та неприпустимості
необґрунтованого проникнення
до кімнат гуртожитків.
Директор Студмістечка Львівської
політехніки Ігор Гельжинський
у коментарі для нашої газети
зазначив, що вже від 2012 року
в університетському положенні
про Правила проживання в
гуртожитках є зміни, які власне
й не обмежують мешканцям
гуртожитків можливість
цілодобово заходити туди. Єдине,
якщо вахтер іде двічі на обхід,
то двері зачинені, але є записка
з номером телефону чи дверний
дзвінок.
Тож головне, що тепер студенти
знають свої права. Щоправда,
як вони ними скористаються?
Адже навіть під час опитування
далеко не всі готові назвати свої
імена та прізвища та дозволити
сфотографувати їх для нашої
газети, через боязнь, що їх
виселять із гуртожитку.

Тарас Бляхівський, студент першого курсу Інституту
гуманітарних та соціальних наук:

„Без жодних проблем чи перепон“
Повертався в різний час доби і жодного разу не було проблем
із потраплянням до гуртожитку. Навіть жодного разу не запитували, чому так пізно, чи де був. А просто відчиняють двері
і впускають. Не знаю, як в інших гуртожитках чи вишах, але
мені пощастило.
Ганна Прищепа, студентка четвертого курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Бували такі випадки“
Було якось, що комендантка не хотіла впустити до гуртожитку,
а вимагала, щоб я віддала їй перепустку. Хоча я й казала, що це
неправильно, я знаю свої права, що можу пройти до гуртожитку. Дорікала, що я повернулася пізно, казала, що сидітиму на
вулиці до п’ятої ранку. Тож я віддала їй перепустку. І коли зранку я йшла на пари, то вона мені її повернула. Та коли вахтери йдуть на обхід,
то доводилося чекати — двері зачинені й нема можливості ані достукатися, ані
подзвонити їм, бо ніде не вказано контактного номера телефону. Найгірше,
коли приїжджаєш із дому з речами, сумками й мусиш чекати.
Вікторія Ігнатенко, студентка третього курсу Інституту
прикладної математики та фундаментальних наук:

„Впускають, хоча в інших гуртожитках
по-різному“
У нас впускають до гуртожитку. Вахтерка могла бути невдоволена хіба спросоння, що так пізно приходимо. Знаю, що
в декількох гуртожитках студенти мусять попереджати, що
пізно повернуться, бо інакше матимуть клопіт. Узагалі, переконана, що правильно впускати будь-якого часу. Адже ми прописані там,
заплатили за проживання. Тим більше, що багато студентів працюють у нічну
зміну чи приїжджають із дому посеред ночі. То ж не гуляють десь. Хоча й навіть у таких випадках, хіба ж нормально, щоб на вулиці ночували?
Богдан Михальчук, студент третього курсу Інституту
гуманітарних та соціальних наук:

„Деколи записують у журнал, що пізно
повернувся“
Такого, щоб узагалі не впускали, не було. Але не раз доводилося сорок хвилин — годину чекати на вахтера. В гуртожитках
щоночі від 1 до 2 і від 4 до 5 години вночі відбувається обхід.
Тож тоді треба чекати. Такого, щоб були дзвінки чи номери
телефонів од вахтера навіть не чув. Єдине, що стараюся собі сплановувати так
час, щоб повернутися поміж обходами й не мерзнути на вулиці. Бувало таке,
що нас записували в журнал, а потім ми були змушені пояснювати комендантові, чому так пізно повернулися. Це неправильно й ненормально. Вважаю,
що ми маємо право заходити додому будь-якого часу. Та й ситуації можуть
бути різні. Тож, чому просто не впускати без жодних запитань.
Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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подарунок від випускників

Рідному вишу — новий
цифровий осцилограф

14

листопада кафедра електромехатроніки та комп’ютеризованих електромеханічних систем ІЕСК мала
радісну подію: двоє випускників подарували рідному вишу
новенький цифровий осцилограф.

Юрій Стахняк і Сергій Смітюх 2008
року закінчили навчання на тодішній
кафедрі електропривода та промислових установок. Ще у студентські
роки хлопці почали працювати у
службі технічної підтримки компанії Masteram.ua, яка спеціалізується
на продажі обладнання для інженерів
та майстрів електроніки в Україні.
— Виконуючи лабораторні роботи, ми завжди користувалися аналоговими осцилографами, які складні
для освоєння, незручні в роботі й багато у чому поступаються цифровим.

Тому, коли з’явилася можливість зробити подарунок кафедрі, одразу подумали саме про це
обладнання, — ділиться Юрій.
— Ми звернулися до нашого
керівництва з проханням зробити
такий добрий жест. І тепер на кафедрі є сучасний вимірювальний
прилад, який можна використовувати не лише для навчання, а й для
досліджень. Раніше ми осцилограми перемальовували від руки, нині
їх можна скинути на флешку — це
не лише спростить роботу, а й заці-

ювілей

Одна з найдавніших
обсерваторій України

С

ьогодні тут проводять GPS-спостереження на станції SHAZ. А
починалося все зі створення метеостанції, за рік по відкритті
обсерваторії 1877 року, невдовзі — сейсмічної станції. Згодом, від
1912 року, тут уже проводили реальні астрономічні дослідження
й діяла регулярна служба часу.

Цікаво, що астрономічну обсерваторію, яка святкує 140-річчя, будували разом із теперішнім головним
корпусом за проектом професора Ю.
Захарієвича. Свого часу її очолювали відомі науковці-геодезисти: Домінік Зброжек, Вацлав Ласка, Люція
Грабовський, Юзеф Різнер, адже від
початку основним напрямком дослі-

джень тут була геодезія та її зв’язок зі
спостережною астрономією, хоча на
базі обсерваторії здійснювали астрометричні вимірювання об’єктів Сонячної системи та астрономічні спектральні дослідження. До червня-липня 1941 року тут активно відбувалися
астрономічні спостереження, а під
час війни — лише метеоспостережен-

педагогічна конференція

Академічна мобільність студентів

У

Львівській політехніці за сприяння кафедри педагогіки та соціального управління Інституту права та психології відбулась
IV Всеукраїнська науково-практична конференція „Формування
професійно мобільного фахівця: європейський вимір“.

Участь у заході взяли науковці не
лише зі Львова, а й із різних куточків
України.

Першого дня відбувалися пленарне засідання, панельні дискусії
та різноманітні майстер-класи, дру-

кавить студентів, бо з аналоговими
приладами ніхто не хоче працювати,
— розповідає Сергій.
Доцент кафедри ЕКС Микола Семенюк повідомив, що нині триває
активна робота над створенням нової
лабораторії, відбувається закупівля
нового обладнання, тож такий подарунок є, як ніколи, доречним. Кафедра ЕКС висловлює Юрієві та Сергію
щиру подяку.
Анастасія МОЗГОВА
ня. За радянщини досліджували теорії
фігури Землі. За незалежної України в
астрономічній обсерваторії розробили програмні засоби, від 1993 року тут
з’явилися перші GPS-спостереження.
Із нагоди ювілею однієї з найдавніших обсерваторій України та Центральної Європи відбулася Міжнародна наукова конференція „Астрономічна обсерваторія Львівської
політехніки: історія і сучасність“. У
заході взяли участь науковці з Польщі, а чеські колеги, які з об’єктивних
причин не змогли прибути, надіслали
свою презентацію.
До ювілею обсерваторії другокурсниці кафедри дизайну та основ архітектури Віола Радомська і Вікторія
Косточка під керівництвом асистента Мар’яни Дубової створили об’єкт
„Галактика“.
Ірина МАРТИН
гий — було відведено під секційні
засідання. Учасники говорили про
педагогічну майстерність і діяльність викладача, зокрема про неформальну освіту у формальних умовах,
про те, як розвивати професійну мобільність педагога в час євроінтеграційних суспільних процесів тощо.
— Академічна мобільність нині
актуальна, бо студентам тісно в межах своїх країн. За останні 90 років
Закінчення на 5 с. m
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конференція

ІТ-право як виклик часу

Н
| Світлина Ірини Мартин

а ІІ Міжнародній науково-практичній конференції „ІТ-право:
проблеми й перспективи розвитку в Україні“ йшлося про
основні засади правових норм в ІТ-галузі.

Учасники заходу — фахівці-правники, які зосереджують роботу саме

на правових нормах ІТ-діяльності. Комп’ютерна галузь,
зокрема програмні засоби
та інтелектуальна власність,
тепер гостро потребують
правового захисту. Проректор Дмитро Федасюк, вітаючи учасників конференції,
висловив припущення, що
в університеті доречно відкрити навчальну програму з
ІТ-права.
Цього року організатори конференції вирішили відмовитися від

заслуховування тез, доповідей учасників конференції, натомість запропонували три дискусійні платформи:
„ІТ-право: галузь права чи інститут
інформаційного права?“, „Захист
інтелектуальної власності у сфері
ІТ“, „Кримінально-правовий захист
діяльності ІТ-компаній“. До обговорення цих питань долучився керівник Центру теоретико-правових
проблем інформаційної сфери НДІ
інформатики і права НАН України
Олександр Баранов, професор Університету державної фіскальної
служби України Андрій Новицький,
фахівці-практики Тарас Бачинський,
Іван Городиський, Ольга Джочка, Галина Римарчук, які охоче передають
свої знання і навички студентам.
Ірина МАРТИН

круглий стіл

Ідеї сталого розвитку на місцевому рівні

Н

Як ідеї сталого розвитку втілювати на місцевому рівні? Навколо цього стрижневого питання об’єдналися
науковці кафедри ПМВ, яка вже кілька
років бере участь у проекті „Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду“.
До обговорення важливого питання долучилися колеги з Інституту
сталого розвитку ім. В. Чорновола
Володимир Погребенник та Наталя Паньків, які порушили проблеми
екологічної безпеки, зокрема стану
води та екологізації туризму. Про
нормативно-правові аспекти сталого розвитку розповів доцент кафедри ПМВ Руслан Демчишак, а про
економічні, у контексті експортної
політики, — доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Юрій
Малиновський. Координатор проекту
„Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду“ Ігор Назар ознайомив присутніх із головними засадами проекту, а саме з його 17 цілями, які учасники втілюють на практиці. У проекті
беруть активну участь не лише викладачі та науковці, а й студенти.

| Світлина Ірини Мартин

а кафедрі політології та міжнародних відносин
обговорили програму сталого розвитку в Україні,
її пріоритетні напрями реалізації, а саме — чинники
екологічної безпеки, нормативно-правового забезпечення сталого розвитку в Україні, економічні аспекти. Після цього відбулася поїздка до Дрогобича.
Учасників круглого столу привітали завідувач кафедри ПМВ Галина Луцишин і директор
ІГСН Ярина Турчин. Прозвучала
цікава інформація
про те, що наступного навчального
року в Політехніці набиратимуть
студентів на першу в Україні міждисциплінарну магістерську програму з
енергетичної безпеки, де прерогативним буде вивчення проблем сталого розвитку.
Після академічної частини учасники круглого столу вирушили
до Дрогобича, одного з двох міст
Львівщини, де на практиці втілюють
програму „Сталий розвиток, орієнтований на громаду“. Як розповів
редакції учасник поїздки доцент
кафедри ПМВ Руслан Демчишак,
команда відвідала ОСББ „Альянс“ —
як успішний приклад утілення ідей
ОСББ, що розвивається за фінансової
підтримки програми ПРОООН (його

левова частка), місцевого бюджету й
мешканців будинку, де діє ОСББ.
— Також відбувся круглий стіл за
участі представників департаментів
Дрогобицької міськради. Вони на
прикладі Дрогобича продемонстрували всі складники програми „Розумне місто“ — електронні медичні
картки, електронний моніторинг
проблем громадян різних мікрорайонів міста, інформаційні монітори
в центрі, різні форми співпраці громади і влади. Дрогобич — це приклад як співпраці держави і влади,
так і самоорганізації громади, досвід
розв’язання проблем на рівні свого
будинку, вулиці, — розповів доцент
Демчишак.
Ірина МАРТИН
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Академічна мобільність
студентів
m Закінчення. Початок на 3 с.

кількість спудеїв зросла у 200 разів.
Коефіцієнт тих, хто здобуває в Україні вищу освіту, сягає 83%, і є одним із
найвищих у світі. У 60-х роках починається явище масової вищої освіти,
а у 80-х здійснюються перші серйозні
кроки у бік академічної мобільності.
1987 року відбувся перший проект
Erasmus — в освіту було вкладено
безпрецедентно великі кошти й сотні
тисяч студентів офіційно виїхали за
межі своїх країн на семестрове навчання. На жаль, після входження 2004
року до Болонського процесу нам не
вдалося досягти основної мети — визнання українських дипломів у межах
європейського простору вищої освіти,
лише зараз ми робимо певні кроки в
цьому напрямі. Станом на 2016 рік в
Україні навчалося 60 тисяч іноземних
студентів із 148 країн світу, очолюють
список Туркменістан, Азербайджан,
Індія, Марокко, Нігерія. За даними
2017 року, українських студентів за
кордоном — понад 70 тисяч, зокрема в
Польщі, Німеччині, Канаді, Італії, Чехії, США, Іспанії, Франції, Угорщині.
Найгірше, що нині ми можемо говорити, скоріше, про міграцію, аніж про
академічну мобільність, оскільки студентів із країн ЄС у нас навчається щонайбільше 5%. Цьогоріч, за індексом
конкурентоспроможності, Україна
перемістилася з 85 на 81 місце. За показниками коефіцієнтів охоплення середньою й вищою освітою ми перебу-

ваємо, відповідно, на 51 та 16 місцях,
що є одними із найвищих показників
у світі. За якістю освіти посідаємо 56
місце, — розповів Юрій Козловський,
завідувач кафедри педагогіки та соціального управління ІНПП.
Щодо питання працевлаштування
випускників він зазначив, що „точно
корисною“ свою освіту вважають 44%
респондентів, а офіційно за спеціальністю працює лише 35%, тобто кожен
третій. До слова, згідно зі статистикою, що вищий освітній рівень здобуває особа, то більшою стає ймовірність
її працевлаштування за спеціальністю: серед тих, хто має науковий ступінь — 53% працевлаштованих, вищу
освіту — 42%, неповну вищу — 25%,
професійно технічну — 31%.
Учасники конференції дізналися
й про міжнародну оцінку якості української освіти за 5-бальною шкалою:
загальноосвітній навчальний заклад
— 3,4, професійно технічний — 3,3,
державний виш — 3,6, приватний виш
— 3,5, українські студенти оцінюють
якість освіти у своїх вишах як 2,2.
— Основним замовником вищої
освіти в Україні є держава (45,2%),
тоді як цю позицію повинен займати
роботодавець, розташований нині на
другому щаблі (26,1%). 34% українських студентів хотіли би здобувати
вищу освіту в західних країнах — це
тривожний сигнал, на який потрібно
зважати, — підкреслив Юрій Михайлович.
Анастасія МОЗГОВА
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коротко
Стартував конкурс наукових
проектів на здобуття ґранту
Національного університету
„Львівська політехніка“ для
молодих вчених. І етап триватиме від 20 листопада до 10
грудня 2017 року, ІІ етап — від
11 до 17 грудня 2017 року. До
конкурсу 2017 року допускатимуть наукові проекти, тематику
яких присвячено розв’язанню
завдань та вирішенню проблем,
що актуальні для Львівської
політехніки.
Академічні стипендії Президента України одержуватимуть дванадцять студентів
нашого університету, іменні
стипендії Верховної Ради
України — семеро. Як зазначено у відповідних наказах Міністерства освіти і науки, загалом
серед студентів українських
вишів у першому семестрі цього
навчального року є 510 стипендіатів Президента і 298 стипендіатів ВР України.
Визначено переможців програми „Львів науковий“. За
результатами розгляду заяв,
поданих на конкурс, 10 львівських дослідників отримають
премії Львівської міської ради
розміром 25 тис. грн та 11 наукових конференцій одержать
додаткове фінансування від 20
до 25 тис. грн наступного року.
Серед переможців — львівські
політехніки (два науковці та
три конференції).
За матеріалами інформагенцій, МОН

практичні знання

Політехніків учили реставрувати будівлі
13–14 листопада в Інституті будівництва та інженерії довкілля
на кафедрі будівельних конструкцій та мостів відбувався
дводенний семінар-тренінг для студентів і викладачів, який
провадили представники компанії MAPEI Україна.
MAPEI Україна — світовий лідер
у галузі виробництва клеїв, герметиків та продукції будівельної хімії,
призначеної як для будування нових споруд, так і для реставрування історичних будівель. Заснована
в Мілані 1937 року компанія нині
нараховує 81 дочірнє підприємство

зі 70 виробничими потужностями у
32 країнах на 5 континентах світу.
Щорічно фірма інвестує 5% річного
обороту в науково-дослідні роботи,
які провадять у провідних університетах світу.
На семінарі, 13 листопада,
MAPEI презентували матеріали,

призначені для реконструювання
залізобетонних, цегляних та дерев’яних конструкцій. Наступного
дня відбувалася практична частина: політехніки мали можливість
спостерігати за тим, як використовувати ці будматеріали в реальних
ситуаціях.
Представники компанії та кафедри домовилися про подальшу
співпрацю на науковому й освітньому рівнях.
Анастасія МОЗГОВА
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космічна біологія

Надія Адамчук-Чала:
„Закони природи і гравітації
порушувати неможливо“

А

мериканський фізик, футуролог Мічіо Кайку у нещодавньому виступі у жовтні
висловив прогноз, що у 2050–
2060-х роках почнеться колонізація Марсу: приватні компанії
створять поселення, мешканці яких зможуть виживати без
допомоги із Землі. Космічний
біолог Надія Адамчук-Чала переконана, що люди на Марсі
будуть. Коли — розпитувала
журналіст „Аудиторії“, а ще
про Космос і науку. Пропонуємо читачам стислий переказ
цієї розмови.

— Пані Надіє, Ваше зацікавлення
біологією, зокрема ботанікою й мікробіологією логічне: мама — біолог,
батько — інженер-механік сільськогосподарської техніки. Звідки потяг
до космосу?
— То так усе збіглося. У той час,
коли 1994 року було підписано міждержавну угоду про спільну підготовку астронавтів України і США,
я саме працювала над дисертацією
щодо структурно-функційної організації клітин в умовах мікрогравітації та кліностатування у Єлизавети Львівни Кордюм (член-кореспондент НАН України, заввідділу
клітинної біології, анатомії, морфології рослин Інституту ботаніки імені Миколи Холодного). Зі
своїми науковими результатами я
доповідала на конференції у Бристолі, потім на асамблеї в Бірмінгемі. Моїми дослідженнями зацікавилися космобіологи Великої
Британії, на наукових зустрічах я
познайомилася з американськими
колегами. А згодом мені із Христиною Чабан з Інституту Карпат запропонували проходити відбір у
загін астронавтів.
З обох наших пар тоді відібрали чоловіків — Леоніда Каденюка
і Ярослава Пустового, вони своє
завдання виконали, а я переклю-

SSНадія Адамчук-Чала (у центрі) з донькою під час зустрічі з політехніками
в Астрономічній обсерваторії

чилась на наукову програму. Досліджувала ультраструктуру клітин
мезофілу після експонації рослини
на борту космічного корабля „Коламбія“. 2003 року, коли той самий
корабель вибухнув зі всім екіпажем, і люди, яких я знала особисто,
загинули, навіть частинки їх на
землі немає, то це була катастрофа, переосмислення колосальне. А
контейнери, з якими літали (вони
теж досліджували мохи), знайшли
аж у Каліфорнії, по них показували
досліди, були результати.
— У Вікіпедії зазначено, що Ви
були вимушені перервати підготовку до польотів на кораблях систем
Space Shuttle і вернутися в Україну,
не пройшовши відбір через медичні
показники. Натомість у публікації „Українського тижня“ йшлося,
що виникло велике непорозуміння
із психологом, який вважав відсутність шкідливих звичок недоліком
— мовляв, немає досвіду боротьби зі
стресом. А як Ви взагалі без жодного
досвіду стрибків із парашутом та
польотів опинилися в четвірці, яка
потрапила до Америки на підготовку?
— Космонавтом може стати
будь хто, якщо відповідатиме певним вимогам. У мене була добра

фізична підготовка. Я виступала
за збірну з плавання свого університету. Доріжкою, яка змінює кут
нахилу, пробігла краще, ніж американські астронавтки. І біометрія м’язів була краща. Зуби взагалі чудові (радянські срібні пломби
антисептичні, а між полімером і
дентином можуть бути мікроорганізми, які в умовах космосу стають
агресивними).
А от чим я налякала американського психолога, не знаю. Київський психолог мене пропустив.
Суцільно позитивна дівчина. Політично грамотна. Це вже потім я
зрозуміла, що радянські люди вміли думати одне, говорити інше,
а робити третє. Занадто велика
гнучкість. У мене в житті не було
нічого такого екстремального, звичайнісінька киянка, яка вчилася на
відмінно й отримала в університеті
диплом із відзнакою, а тепер просто в групі біокосмічних дослідників. Мене питають: кількість годин
нальоту на літаку — немає, тільки
пасажиркою літала. А скільки у вас
стрибків із парашутом? Після декількох таких питань я жартувала,
що за мною тільки балетна школа.
Хоч насправді в житті проходиш
через такі стресові ситуації: підйом
до живого вулкана на Північних
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Курилах (це викиди попелу і каміння, треба зорієнтуватися за секунди); долина гейзерів — стежина,
а трохи відступишся — провалля
(бачили по дорозі шматки вареного
ведмедя). Що ще екстремальніше
може бути? Хіба що життя довкола нас. От по сусідству з нами живе
такий тихий дідок, спокійний, любить онуків. А під час Майдану зі
сходу наїхали тітушки, труться біля
„Сільпо“ на Боженка. Він організував пса, мисливську зброю, інших
чоловіків, і вони як притисли тих
тітушок під магазином, то ті забралися звідти. Всі йому дивувались,
а його сини кажуть: не треба було
батька чіпати!
— Із Ваших інтерв’ю випливає,
що Ви не втрачаєте надію побувати в Космосі, до того ж уже маєте
досвід стрибків із парашутом, сертифікат аквалангіста. Чому Ви так
прагнете в Космос?
— Цікавість усіх штовхає на
якісь пригоди. От є така фраза
„страшно цікаво“: то страшно чи
цікаво? Якщо відверто, то після
катастрофи „Коламбії“ 2003 року
я інакше на це все подивилася. Зараз маю зовсім інші цілі. Мені радше цікавіше відправити робота на
якийсь астероїд із золотом, платиною, діамантами, щоб він звідти
привіз зразки. Бо все-таки польоти в космос — це дуже ризиковано.
Коли починаєш дізнаватися у колег, які проблеми виникають після
польоту, то вже зважуєш, чи варто
летіти. Космос треба спочатку зробити безпечним для людини, а вже
потім туди „пертися“. На Землі теж
є дуже багато цікавого.
— Ви впевнені, що з прогресивним
зростанням кількості населення на
планеті людству доведеться споживати генно модифіковані продукти
та шукати родючі ґрунти за межами Землі. Як гадаєте, наскільки це
далека перспектива?
— Вихід людини за межі Землі
буде вимушеним. Людей багато,
ресурси вичерпні, нам доведеться опановувати, може, спочатку,
океанічний світ. А потім Місяць
— точно. Уже знайшли печери, де
можна заховатись. Але це ще далека перспектива.
Спочатку треба навчитися добре організовувати життя на Землі,
а потім уже вирушати на інші пла-

нети. Можна порушувати будь-які
соціальні закони, але закони природи і гравітації неможливо. Мене
дивує, коли проектують якісь модулі на поверхні Марса, там же
шалені вітри, 300 м/с, гори (Олімпус 27 км), перепади температури,
немає атмосфери, тому що нема
магнітосфери, шалені потоки радіації. То хіба закопатися у ґрунт
і там сидіти в печерах, тунелях. А
харчування? Це буде молекулярна кухня. Яблуня на Марсі не виросте, дерево буде, як ліана. Хіба
ананасам там сприятливі умови:
багато окисів заліза у ґрунтах, як у
тропічних країнах, дуже низький
рівень освітлення.
А з часом навіть не вгадаєш.
Давно є програма створення колоній і на Місяці, і на Марсі. Ось
у Варшаві 2000 року була доповідь:
2016 року перша людина Землі буде
на Марсі. Ха!
— Розкажіть, будь ласка, чим займаєтеся зараз. Працюєте над тим,
аби можна було вирощувати рослини
за межами Землі?
— Рослини в космосі ростуть,
швидко дають насіння. Але і швидко старіють. І не всі насінини можуть давати потомство, наступну
генерацію. Це все знали наші попередники-біологи ще задовго до
польотів.
Умови космічного рослинництва й умови рослинництва на
землі кардинально різні. Там особливі субстрати, а щоб у них повноцінно все функціювало, треба
підрощувати мікроорганізми,
створювати ґрунти. От далі я вже
почала розвиватися в цьому напрямі. На найсучаснішій у світі
агробіостанції у Бристолі, куди
мене запросив космобіолог Пітер
Барлоу, я побачила точне рільництво. Мій брат почав займатися ним. Разом розробили напрям,
який називається Proximal Soil
Sensing (біочутливість ґрунтів
щодо мікроорганізмів, які їх заселяють, і рослини, які розвиваються в умовах сталих фізико-хімічних характеристик ґрунту).
Це те, що цікавить агрохолдинги
України. Коли я побувала в одному з найкращих університетів
світу — Макгілла в Монреалі, то
там побачила, наскільки все картовано. Ще все вегетує на полях, а
вже є прогнози, що виросте, який
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буде врожай і на яких ринках це
збіжжя чи іншу продукцію продаватимуть. У світі це все відомо: де
які ризики, де які умови, недорахованих гектарів немає. Крім цього,
можна побачити вглиб, є спеціальні моніторинги, видно, під якими
будинками пустоти вимиті, де що
робиться. Мене здивувало: серед
катастроф і ризиків, що можуть
бути в Україні, — це не радіація,
не хімічне забруднення, не пожежі, а затоплення. Переважно рівнинна територія, посередині одна
з найпотужніших європейських річок із сильними притоками. Якщо
розливається Десна і Дніпро разом, то пливе все. Якщо людина
цього не враховуватиме, це буде
страшне. А з півдня Україна може
бути залита на 300 км.
— Полюбляєте фантастичну літературу?
— Ще в радянські часи я читала
Олеся Бердника. І коли побачила
його на сцені палацу „Україна“
1988 року, він такий сивий, розказує, що розвалиться Радянський
Союз, ми сидимо і не можемо це
все усвідомити. А для нього цей
розпад — як річ, яка вже відбулася.
Бредбері сприймаю з фантазією. Мені більше подобається
„Аеліта“ Олексія Толстого. Оця
його синьошкіра дівчина — вона
не могла б вижити на Землі, світлоокий син Неба. Різні світи. Неможливо це все адаптувати одне до
одного. Краще жити там, де ти є.
Але зараз світ настільки змінюється, живеш на декілька країн. Якщо
ти вчений, якого потребують у різних країнах, то сьогодні ти вдома,
потім летиш на декілька місяців на
інший материк.
— Ви науковець України чи світу?
— Усе-таки я український науковець. Тому що нам виїжджати
кудись на постійну роботу — це
зіткнутися зі шаленою конкуренцією наших західних колег. Пакистанці, індуси англійськомовні
з дитинства, в них у західному світі є свої переваги. Найкраще, коли
ти гостьовий учений, тебе запрошують на певний комплекс робіт,
тобі організовують програму — це
чудово. А далі ти повертаєшся додому й живеш своїм життям.
Тетяна ПАСОВИЧ
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наука

Для потреб підприємств

Н

| Світлина Катерини Гречин

езважаючи на економічні труднощі, НЛД-40 кафедри механіки
та автоматизації машинобудування ІІМТ успішно працює і
розв’язує складні завдання для виробничих потреб.

Якщо колись у лабораторії працювало понад 130 осіб, то тепер у науково-дослідній роботі бере участь
лише викладацький склад і кілька
робітників. Однак і такими скромними силами механіки успішно провадять дослідження у сфері пакування,
комп’ютерних систем керування та
автоматизації виробничих процесів
засобами вібраційної техніки, зокрема — вібраційних машин для ущільнення бетонних та газобетонних
виробів, транспортних вібраційних
маніпулювальних систем тощо.
Зокрема, директор ІІМТ професор Олексій Ланець, завідувач НДЛ40 доцент Володимир Боровець та
провідний спеціаліст Ігор Мельничук, працюючи над госпдоговірною
тематикою, розробляють сучасне
автоматизоване пакувальне обладнання для пакування сипких продуктів і штучних виробів. Наукову
тематику — створення обладнання
для пакування в’язких та пастуватних продуктів у пакети малої місткості для індивідуального користування разом із магістрами кафедри
досліджують докторант Володимир
Гурський та Ігор Мельничук. Керує
цими проектами Володимир Боровець. Під керівництвом завідувача
кафедри професора Ігоря Кузя доцент Юрій Шоловій та Ігор Мельничук розробляють підйомник ліфтового типу для осіб із обмеженими
можливостями.

— Володимире Михайловичу, де шукаєте
замовлення?
— Зазвичай свої
розробки розміщуємо в Ютубі, Фейсбуці.
Підписавши угоду про
співпрацю, розробляємо та виготовляємо
різноманітне технологічне обладнання
для виробничих процесів. Власне, з короткотривалими угодами
маємо проблеми: за
виконану роботу треба сплачувати великі
податки, складною є
й бюрократична система закупівлі через казначейство
потрібних матеріалів для досліджень.
До прикладу, маємо замовлення з терміном виконання три місяці, а придбати потрібні матеріали, ураховуючи фінансову тяганину, можна лише
за місяць-два. Хіба реально виконати
вчасно це замовлення?
— Чи працюєте на перспективу?
— Звичайно, і ці результати оприлюднюємо в наукових статтях,
монографіях, дисертаційних та магістерських роботах. Однією із таких
розробок є 5D-пристрої для різних
галузей, які можна було би впроваджувати у виробництво. На жаль,
це обладнання дуже вартісне, а самі
проекти потребують серйозного капіталовкладення вже на початковому
етапі. Власне, через брак фінансування науки чимало цікавих проектів так
і залишаються під „сукном“, а могли б
служити суспільству.
— У навчальному процесі лабораторію використовуєте?
— Так, і дуже активно. На виробничій базі НДЛ-40 бакалаври й магістри виготовляють експериментальні установки для досліджень. Деякі з
них у подальшому використовуємо
як лабораторне устатковання для
навчального процесу. Зокрема, за
активної участі студентів виконали
низку робіт, пов’язаних із розробленням вібраційних бункерних живильників для подавання виробів. Магістри, працюючи над кваліфікаційни-

ми роботами, реально допомагають
у різноманітних дослідженнях, і це
для нас є великою підмогою. Серед
активної молоді — четвертокурсник
Василь Тимощук, магістри другого року навчання Василь Червоняк,
Богдан Торбич, Артем Тіхоміров.
До речі, дозатор сипких продуктів,
який розробила та виготовила власноруч аспірантка Надія Магерус для
проведення досліджень, будемо використовувати в навчальному процесі. Зазначу, що наша лабораторія
НДЛ-40 — одна із найкращих механічних баз в університеті, яку ми не
лише зберегли, а й наповнили сучасним обладнанням.
— Доброчинців маєте?
— Для навчального процесу —
так. Після завершення договірної
роботи ТзОВ „СПР-Енерго“ передало нам обладнання для лабораторних робіт із категорії гідропневмоавтоматики. Тривають перемовини
з фірмою „Джебіл“, яка свого часу
передала нам багато сучасного технологічного обладнання. Тепер очікуємо нових надходжень. Також два
лабораторних стенди передала і фірма „Camozzi“.
— Наукові розробки реалізуєте самі
чи з кимось співпрацюєте?
— В основному все робимо своїми
силами, бо маємо добру наукову й виробничу бази, хорошу школу систем
керування, яку створив світлої пам’яті Володимир Погрібний (його справу
продовжують доцент Ігор Зелінський
та Ігор Мельничук). На жаль, уберегти молоді кадри вдається не часто:
кращих випускників радо беруть на
роботу не тільки львівські підприємства, а й запрошують до Польщі,
обіцяючи їм високу стартову оплату
праці. Ми ж наразі мало що можемо
запропонувати нашому молодому
поколінню. До речі, раніше, щоб отримати науковий ступінь, потрібно
було спочатку закінчити аспірантуру, виконати наукову роботу, впровадити її у виробництво, і лише тоді
був захист. Сьогодні все дуже спрощено: студент, аспірантура, захист.
Можливо для гуманітарних напрямів цього й справді достатньо, але в
механіці треба провести апробацію,
впроваджуючи наукову розробку, що
за такий короткий період часу зробити доволі складно.
Катерина ГРЕЧИН
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рідні терени

Бережімо пам’ять у серцях!

Ч

лени Львівського суспільно-культурного товариства „Холмщина“, яке очолює Ірина Гринь, не лише активно відвідують
рідні землі, а й беруть активну участь у заходах, що стосуються
як малої Батьківщини, так і України загалом.

У цьогорічних планах — ушанування 150-річчя від дня народження
народного поета Холмщини Михайла Кумецького та поета й композитора о. Дмитра Павелка в Турковичах, відзначення свят Матері Божої
„Життєдайне джерело“, Покрови,
ікони Турковицької Матері Божої,
відвідування музею-скансена в
с. Голя тощо.
— Найчастіше буваємо в Холмі,
де вшановуємо пам’ять Івана (Іларіона) Огієнка та Михайла Грушевського, — говорить заступник голови товариства Олександр Волошинський.
— Іван (Іларіон) Огієнко кілька років плідно очолював кафедру Української автокефальної православної
церкви на Холмщині як митрополит
Холмський і Підляський. Ну, а перший Президент України, голова
Центральної Ради УНР Михайло
Грушевський народився в Холмі. На
будинку, де він жив, є пропам’ятна
таблиця, коло якої ставимо квіти,
лампадки, співаємо наш Славень.
Далі обов’язково йдемо до храму Івана Богослова, де хрестили Грушевського, піднімаємося на Данилову
гірку (там колись стояв наш собор,
тепер це римо-католицький костел
Різдва Пресвятої Богородиці), кладемо квіти на могилу прем’єр-міністра УНР Пилипа Пилипчука. Відтак
їдемо в село Верховина, неподалік
Холма, де 6 червня 1945 року польські банди вбили 194 українських
мешканців. Нині там стоїть невеличкий пам’ятник. Торік у цьому селі
Польська автокефальна православна
церква відновила пантеон: насипала
символічні могили і встановила два
хрести — православний і католицький (раніше українські хрести поляки постійно знищували). У Холмі
також вшановуємо пам’ять мучеників холмських і підляських. До своїх
поїздок обов’язково долучаємо молодь (дітей, онуків), ознайомлюємо
їх із холмською землею, привчаємо
до роботи в товаристві та його раді.
Однією з великих незагоєних ран
Холмщини є Сагринь — Голгофа
краю. 9–10 березня 1944 року озбро-

єні польські вояки Армії крайової закатували понад 1200 українців. Уже
дев’ять років стоїть у селі пам’ятник
із викарбованими понад 660 прізвищами, серед яких дуже багато немовлят. На жаль, його ще й досі офіційно не відкрито, бо в нинішніх умовах
зробити це доволі складно.
— Перша моя поїздка на рідну
землю відбулася 1994 року, коли у
Львові й Холмі проходив I Світовий
конґрес українців Холмщини й Підляшшя, — пригадує п. Олександр. —
Коли вперше поїхав у своє село Потуржин, узяв зі собою дітей і внуків.
Там уже нема нашої хати, її спалили,
як тільки нас вивезли, є тільки місце,
де вона стояла. Нема уже й церкви,
де мене хрестили.
Дуже цікавими й пізнавальними
є поїздки в Яблочинський монастир
на березі річки Західний Буг. Цього року в Голянському фестивалі
на честь Антонія Печерського взяв
участь і хор „Холмщина“, створений
два роки тому. До слова, на фестивалі депортованих українців „Пісні
незабутого краю“ в Городку він посів
друге місце серед хорових колективів.
У Голі, до речі, народився перший го-

лова товариства, колишній професор
Львівської політехніки Леонід Квітковський. Нещодавно у складі об’єднання товариств Закерзоння побували в Дуклі (Лемківщина), зокрема на
Карпатсько-Дуклянському перевалі,
де 1944 року під час боїв із німцями
загинуло й понад 70 тисяч молодих
українців.
— На перевалі стоїть костел, унизу — пам’ятний знак у вигляді хреста,
обвитого людськими руками, які символізують страждання людей, — каже
п. Олександр. — Є там і меморіальне
кладовище, де захоронені українські,
чеські та словацькі воїни. Ще у повоєнний період на перевалі встановлено
пропам’ятну таблицю з написами російською мовою. Торік (стараннями
лемківського товариства) вмонтували ще одну таблицю з українським написом, адже там загинули не просто
„совєтскіє воіни“, а українці. Оскільки цю поїздку фінансувала Львівська
обласна державна адміністрація, а
зорганізовувала польська сторона, то
в сусідніх селах ми відвідали могили
словаків і меморіал чеських вояків,
які теж загинули в цьому бою (щороку
один-два рази їздимо в Дуклю цілою
родиною).
У с. Тудорковичі, на межі Львівської та Волинської областей, на березі р. Західний Буг, зведено пам’ятник
жертвам терору й депортації українців Холмщини (на світлині), який
товариство відкрило до 60-річчя цієї
трагедії. Ініціатор, автор і будівничий — світлої пам’яті доцент Львівської політехніки Володимир Бойчук.
Поруч — с. Пісочне — єдине холмське
село, яке двічі пережило депортацію
— польську (1945 року) й радянську,
коли всіх виселяли з-під кордону. Неподалік села є символічна могила, яку
насипало товариство, де вшановують
усіх борців за волю України, особливо
вояків УПА, які боронили ці терени.
Члени товариства беруть активну участь у різних виставках і конференціях. У Криворівні відвідали
музеї М. Грушевського та І. Франка,
ушанували в Берестечку Дні козацької
слави і вояків, які загинули на Донеччині. Збирають спогади краян, публікують їх і бережуть пам’ять у своїх
серцях про землі, де колись народилися і жили.
Катерина ГРЕЧИН
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авторський проект

Повернення до витоків задля
історичної справедливості

С

еред гостей авторського проекту „Від книги — до мети“ мовознавиці
професорки Ірини Фаріон є декілька постатей, які не раз представляли
свої напрацювання. Професор із Києва Микола Тимошик щонайменше тричі
вже був у Львівській політехніці. 15 листопада завітав із презентацією своїх
праць, спрямованих на відновлення історичної справедливості про життя та
діяльність велета духу митрополита Іларіона та відкриття українського села.

Українське
село — запорука
існування України
Двотомне видання
„Село“ — великий і тривалий проект, напрацьований на основі тисяч архівних документів, серед
них чимало рукописів, які
дослідник умістив у книги.
— Прикро, та ще досі
наші архіви є концентраційними таборами правди.
До інформації добратися
надзвичайно важко. Таке
враження, що держава не
зацікавлена, щоб ми знали істину. Зрештою, свого
часу саме Верховна Рада
віддала архівне управління під керівництво КПУ,
яке знищило величезну
частину документів. Тож
є чотири періоди, правди
про які ми ніколи вже не
довідаємось: УЦР, колективізація, Голодомор і
війна, — наголосив Микола Тимошик.
Дослідження бере початок від козацьких часів.
Тоді села були заможні,
мали самоврядування,
годували Європу хлібом.
Перший том засвідчує,
яким розвиненим було
українське село і що воно
може дати, якщо зараз
туди спрямувати ідеологічні, політичні, економічні сили. Другий том —
присуд системі, в якій ми
жили.
Величезний пласт досліджень професор присвятив темі нищення українських церков. Архівні
документи, які науковцеві

вдалося знайти, свідчать
про те, яке значення для
українців мала УАПЦ. У
ті часи 70 відсотків церков
Чернігівської губернії перейшли до УАЦП. Щодня
в Софії Київській, яка була
центром автокефального
руху, висвячували по двісті священиків. Величезна
кількість сіл виганяла московських попів і запрошувала до себе українських
священиків.
— Ця книга кричить
про те, що ми мали щасливе і добре село, а нині
— розсварене і промосковсько налаштоване. Я
опрацював тисячі документів, щоб показати історію України крізь призму
українського села, через
його мешканців. Бо переконаний, якщо не буде
українського села — не
буде української України,
— зазначив дослідник.
Наголосив науковець
і на тому, що нам варто
пізнавати свої локальну
історію через життя пересічних людей, своїх сусідів, родичів. І на її основі вибудовувати історію
держави. А не навпаки,
як це було і є зараз, коли
згори насаджують бачення процесів становлення держави та розвитку
народу.

Іван Огієнко —
величний
і маловивчений
Про Івана Огієнка не
так часто говорять. Ще
менше — про його значу-

щість у державотворчих
процесах. І навіть не надто стараються „докопуватися“ до фактологічних
джерел. Натомість Микола Тимошик присвятив 27
років дослідженню цього
великого українця, сформувавши цілісне бачення
його діяльності.
Як наголосив науковець, Огієнко був небезпечний для тодішнього
режиму своїми текстами.
Він ніс те, що руйнувало
сформовану за століття
канву „единой и неделимой“ від часів Київської
Русі, на якій Сталін вибудував партійну ідеологію.
А тексти Огієнка свідчили,
що українською мовою
послуговувалися вже від
ІХ–Х століття. Важливо й
те, що його праці були викладені зрозуміло, популярно, тож їх могли читати
професори, школярі, селяни. І це спонукало народ до
боротьби.
Іван Огієнко обіймав
посаду міністра освіти
УНР, а згодом став уповноваженим уряду УНР в
останній духовній столиці тодішньої України —
Кам’янці-Подільському.
Це був час розквіту. Тоді
працювала банкнотна фабрика, були гривні, українське військо, виходили 27
українських газет. Про це
фактично ніде не говорять.
Помираючи, Огієнко
заповів передати всі свої
напрацювання в Україну,
за умови, коли вона здобуде незалежність і вільною буде Церква. Та досі

канадська сторона вважає,
що умов для передачі цих
матеріалів ще нема. Тому
Канада вирішила передати
дослідникові копії праці
Огієнка на десятки тисяч
сторінок, які й увійшли до
презентованих книг.
— 5 жовтня 1917 року
в Університеті Святого
Володимира (тепер КНУ
ім. Т. Шевченка) Іван Огієнко прочитав лекцію про
українську культуру. Туди
прийшов Симон Петлюра
й після завершення лекції
написав записку своєму
помічникові Чернявському, щоб він узяв текст, із
яким виступив Огієнко.
За кілька днів видав його
накладом мільйон примірників для українського війська. Я шукав цю
книжку впродовж усього
часу, скільки займаюся
дослідженнями. І раптом
три місяці тому в Америці до мене підійшла літня
емігрантка й подарувала
ту книжечку брошурного
типу. Вона теж є у збірнику, — розповів Микола
Тимошик.
Чимало цікавих фактів
науковець розказав і про
життя Огієнкової родини.
Зокрема, про його дружину, яка на смертному
одрі заповіла своїм дітям
продовжити працю батька
й заборонила зв’язувати
долю з чужинцями. Як не
парадоксально, та всі троє
порушили дану обіцянку,
і на них припинився
Огієнків рід.
Наталія ПАВЛИШИН
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Під прапором „Просвіти“
„Просвіта“ у моїй
генетичній пам’яті
Коли 13 червня 1988 року національно свідома інтелігенція Львова
зібралася на установчі збори Товариства рідної мови, компартійна
номенклатура замкнула перед нею
вхідну браму до клубу будівельників, у якому вони мали відбутися.
Тоді велелюдна колона рушила до
Каменяра на пораду і під пам’ятником українському генію просто неба
проголосила створення товариства,
яке згодом стало Всеукраїнським і
повернуло собі назву „Просвіта“.
Цей спогад викликає асоціацію
з подією, яка відбулася 120 років
перед тим — 8 грудня 1868 року
москвофіли не впустили українську еліту до Народного дому на
загальний збір і він відбувся в залі
польської міської стрільниці на вулиці Курковій, де наші попередники проголосили створення Товариства „Просвіта“.
А ще в архіві моєї пам’яті живуть
Василь і Марія Герчанівські, які по
закінченні учительської семінарії 1896 року поїхали на село, де,

SSБудівля міської стрільниці, де 1968 року проголосили створення Товариства
„Просвіта“

Переді мною аркуш зжовклого му селі Босько, яке тепер належить
паперу, дрібно списаний рівним ка- Польщі. Вони розповідали селянам
ліграфічним почерком. „Станимир, історію України, читали книжки й
1899 рік. До світлого виділу Товари- часописи, учили грамоти, ділилися
ства „Просвіти“ у Львові…“.
Цей архівний документ
— звіт управителя школи
Василя Герчанівського про відкриття читальні
„Просвіти“ в селі
Солова.
Читаю-перечитую намистинки слів: „Заявляю,
що і дальше моїм
старанням буде
віддаватися, як і
дотепер, тихій,
неголосній праці на полі просвіщення нашого
руського хліборо- SSБіля могили о. Михайла. Мешканка Боська
SSСвітлини просвітян Василя і Марії Герчанівських
ба та підвищення розповідає про просвітницьку діяльність родини
у шкільному музеї в Станимирі
його так мораль- Величків
но, як і матерікрім основної учительської праці, яльно, та щоб виховати його на сла- хлібом й до хліба, а бабуся Олена та
заснували читальню „Просвіти“, ву нашої дорогої неньки-України“. старша донька Теодозія, крім того,
зорганізували хор, аматорський
Пам’ять про своїх учителів збе- навчали вишивати, куховарити й
гурток і касу взаємодопомоги. Це рігають донині вдячні станимирці, випікати солодощі. Про це розповітільки один приклад із великої по- які обладнали у школі кімнату-му- дали нам тато і цьоця Дозя, а також
движницької праці просвітян, але зей, де на почесному місці — світ- старенька бощанка під час наших віддля мене він найдорожчий, бо то лини Василя і Марії Герчанівських. відин рідних теренів.
були мої прадід і прабабуся.
Із повагою згадують і родину моїх
Ярослава ВЕЛИЧКО
дідуся й бабусі — отця Михайла й
Далі буде
Початок у числі 34
Олени Величків у колись українсько-

12

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

ч. 35 [2995]
23 — 29 листопада 2017

святкування

День студента в усіх його проявах

Н

е важливо, коли і де, а важливо, як і з ким. Десь так можна окреслити
підхід політехніків до святкування Дня студента. Цьогоріч вони
вирішили не чекати аж до п’ятниці та сподіватися, що більшість відкладуть
поїздку додому на вихідні й залишаться на святкування, тож усе пройшло
16 листопада.

День студента
з друзями
Цього разу в Політехніці, на противагу попереднім рокам, усе відбувалося досить скромно.
Не було традиційно прикрашеної вхідної брами,
яка додавала настрою не
лише студентам, а й усім,
хто проходив повз університет. Натомість створили аж три фотозони й
запропонували молоді
фотографуватися, запощувати з відповідними
хештегами свої фотки в
Фейсбук чи Інстаграм, а
за найбільшу кількість та
найоригінальніші світлини переможець отримав
призи. Тож у соцмережах
свято вирувало на повну.
Звичайно ж, найпопулярнішою була фотозона
з портретом улюбленого ректора політехніків.
Отут уже нафотографувалися справді без міри!
Як і завжди, від самого
ранечка активісти Колегії та профкому студентів
і аспірантів подарунками
й привітаннями зустрічали тих, кому жага до знань
не дає спати й жене до університету.
Ще одна традиція,
випрацьована роками,
— студентські рекорди.
Цього разу рекорд був,
порівнюючи з попередніми, наймалолюдніший,
однак це не вплинуло на
масштаби — студенти з
масивних пазлів склали
величезний диплом магістра.
Є в Політехніці й локальні традиції в окремих
інститутах. Так, наприклад, в Інституті гумані-

тарних та соціальних наук
уже чимало років вітають
студентів, нагороджують
найуспішніших, а також
обирають групу-лідера
за активністю й цікавими
ініціативами.

День студента
з Богом
Студенти, які знають,
що святкування має бути
наповнене глибинним
змістом, як, зрештою, і
все життя, зібралися на
вечірню Архиєрейську
літургію в Гарнізонний
храм Петра і Павла, щоб
відсвяткувати свій день із
єпископом-помічником
Львівським владикою Володимиром Груцою. Разом із ними молилася вся
спільнота студентських
капеланів Львова, викладачі львівських вишів та
парафіяни.
Опісля спільної молитви з вітальним словом
до молоді звернувся голова Центру студентського
капеланства ЛА УГКЦ
о. Юрій Остапюк, зазначивши, що таке своєрідне
єднання для молоді має
стати натхненням.
Владика Володимир
говорив про молитву і
її значущість у нашому
житті. Чудовий настрій
та невимушена атмосфера зробили своє: незважаючи на пізню годину,
бажання розходитися не
виникало — багато жартували, спілкувалися,
запитували, а насамкінець спільно, взявшись
за руки, склали подячну
молитву.
— Зазвичай наші молитви мають характер

прохань і запитань, дуже
рідко — вдячності. Коли
нам треба чогось від Бога,
як, наприклад, студентам
у час сесії скласти іспити,
то вони мобілізуються в
молитвах і „штурмують“
небо. Зрештою, часто,
коли вже нічого не допомагає, то покладаємося
на „хай буде Божа воля“.
А як уже все відбулося, забуваємо про вдячність —
нехай Бог почекає до наступних іспитів чи наших
проблем. Часто молитву
сприймаємо, як запасне
колесо до автівки. Хоча є
й такі водії, які навіть не
знають, де це колесо, —
наголосив у своєму зверненні до студентів владика Володимир.

День студента
з мером
Цьогоріч для політехніків була ще одна визначна подія Дня студента —
інавгурація студентського
мера. Адже ним став другокурсник Інституту права
та психології Олександр
Николяк (на світлині). Спеціально для нашої газети
Сашко поділився стратегічними планами на рік.
— Упродовж року нам
удалося зреалізувати чимало цікавих проектів.
Та зараз бачу дещо інший
план роботи Студентської
ради Львова. Передовсім
це діяльність у соціальному напрямі, зокрема
працевлаштування молоді та щодо зміни Закону
України „Про вищу освіту“. Найперше — будемо
налагоджувати діалог із
роботодавцями, щоб зацікавлювати їх брати на ро-

боту випускників відразу
після університетів.
Другий напрям, який
потребує наших зусиль,
— стипендії. Минулоріч
скоротили кількість стипендіатів, від 1 листопада збільшили її суму на 18
відсотків, а найближчим
часом знову скоротиться кількість стипендіатів.
Тому маємо знайти інструмент чи платформу впливу, щоб пропонувати свої
зміни до цього закону.
Серед наших планів
також два молодіжних
форуми. Перший хочемо
провести навесні — Форум регіонального студентства, щоб обговорити
стан і перспективи вищої
освіти в Україні. А за дватри місяці — Всеукраїнський форум студентства,
на який запросимо студентських лідерів із цілої
України.
Ще один напрям, у
якому працюватимемо,
— об’єднання молодіжних
спільнот у єдиний дієвий
організм і створення його
осередків у Львові, Києві,
Дніпрі. Запрошуватимемо
до співпраці й експертів із
різних галузей та обговорюватимемо можливість
збільшення фінансування
для покращення науково-технічних баз університетів.
Наталія ПАВЛИШИН

ч. 35 [2995]
23 — 29 листопада 2017
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На „Осені Політехніки“
перемогла „Збірна
університету Франка“

Від 27 листопада до 1 грудня
у Львівській політехніці відбуватиметься локальний етап Інженерних
змагань EBEC Challenge,
який провадить осередок
ММО BEST у Львові. Команди
позмагаються у двох категоріях:
CaseStudy — розв’язання
теоретичних, технічних
чи завдань керування,
де вислід напрацювань
продемонструють у вигляді
презентації, та TeamDesign
— практичне завдання, де
результатом конкурсу є
виготовлення пристрою, який
виконає потрібні функції для
розв’язання поставленої задачі.

16

листопада, з нагоди Дня студента, відбувся фінал студентського КВК „Осінь Політехніки“, переможцем якого стала команда
Інституту енергетики та систем керування — „Збірна університету
Франка“.

| Світлина Анастасії Мозгової

За перемогу у
фіналі боролися ще
три команди: „Від
сталого розвитку“
(ІСТР), яка посіла
друге місце, „Команда А“ (ІХХТ),
що стала бронзовим призером та
„Львівські+1“(ІКТА). Учасники достойно змагалися,
тож інтрига щодо
переможців зберігалася до кінця конкурсу, у часі оголошення результатів,
на обличчях політехніків читалося
хвилювання.
У першому півфіналі прозвучав жарт на тему „Уявіть, якби „Осінь Політехніки“ виграла „Збірна університету Франка“,
а, менше, ніж за місяць, він став реальністю. Над перемогою команди
працювали: студенти п’ятого курсу
ІЕСК — Юрій Бойко та Іван Остащук,
четвертокурсники ІКТА — Микола
Панчук та Влад Ярмолюк, а також
Назар Фурманик і Тимур Берлим, які
навчаються на шостому курсі ІАПО
та третьому курсі ІНПП відповідно.
Хлопці кажуть, що об’єднали їх однакове почуття гумору й спільні інтереси. Шлях до перемоги — тернистий,
і для „Збірної університету Франка“
вона була надзвичайно довгоочікуваною, адже її учасники брали участь у
конкурсі вже вп’яте, змінюючи склад
(від першого складу залишилися
лише Юрій та Іван) та назву команди,
і нарешті досягли своєї мети.
Фінал „Осені“ відбувався в чотири
етапи: „Візитка“, „Розминка“, „Капітанський конкурс“, на якому очільники команд повинні були уявити
себе на посаді ректора Львівської
політехніки і презентувати програму
своєї діяльності, а також „Домашнє

завдання з другом“, де кожна команда готувала виступ про певну країну
із відомою у КВК-колах людиною.
Цьогоріч нагородили не лише
переможців: редакторська комісія
та організатори конкурсу вирішили
запровадити нововведення — вручення іменного кубка на пам’ять
про „Осінь Політехніки“, який першим отримав студент ІКТА та член
команди „Львівські+1“ Іван Драган.
Також із нагоди Дня студента в
перерві між конкурсами відбулося нагородження шістьох політехніків, які
впродовж 16 листопада, за рішенням
користувачів соцмереж, зробили найкреативніші світлини у фотозонах, які
встановили спеціально до свята.
Потішило у фіналі й те, що команди дослухалися до рекомендацій журі
й більше не жартували на заїжджену
тему „університет Франка“ — цього разу список тем-лідерів очолили:
„гуртожиток“, зокрема жарти про
те, як складно буває туди потрапити
ввечері, „церква й релігія“, „Політехніка“.
Анастасія МОЗГОВА

Світ ушановує пам’ять жертв
Голодомору в Україні.
Поминальні заходи вже
відбулися в Нью-Йорку та в
Парижі. В американському
Конгресі представили
резолюцію, приурочену до 85-х
роковин Голодомору-геноциду
в Україні. Це стало першим
кроком до офіційного визнання
в американському Конгресі
Голодомору геноцидом
українського народу. Наразі
Голодомор визнали геноцидом
парламенти штатів Вашингтон,
Орегон і Нью-Джерсі.
Російський режисер Аскольд
Куров отримав приз за стрічку
„Процес: Російська держава
проти Олега Сенцова“ на
фестивалі документального
кіно про права людини
VerzioInternational у
Будапешті. Стрічка отримала
приз глядацьких симпатій.
Раніше фільм Аскольда Курова
„Процес“ про ув’язненого в Росії
українського режисера Олега
Сенцова номінували на премію
Silver Eye-2017 як найкращий
документальний фільм Східної
та Центральної Європи.
Фестиваль документальних
фільмів про права людини
VerzioInternational відбувається
в Угорщині щорічно від 2004
року. Його спрямовано на
те, щоб сприяти відкритому
суспільству, демократичним
цінностям, верховенству права,
свободі вираження думок.
За матеріалами інформагенцій
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те, що єднає

Культурні ініціативи
в містах східних і західних

В

изначити вектори культурного розвитку в регіональних містах,
дізнатися, як це успішно роблять інші, щоб частину їхнього
досвіду повторити, а щось зробити по-своєму — для цього варто
було відвідати форум „Культурні проекти: ефективні практики у
регіонах“, який проходив 11 листопада в Івано-Франківську. Спікери з
Тернополя, Львова, Чернівців, Маріуполя й Дніпра ділилися власними
напрацюваннями.

Івано-франківська платформа
„Тепле Місто“ розвиває культурно-мистецьку програму „Наступний Проект“, у фокусі якої — сучасне візуальне мистецтво, а мета
— сприяння створенню нових
мистецьких об’єднань та активація
художніх процесів у місті. Форум
„Культурні проекти: ефективні
практики у регіонах“ відбувався
в межах „Наступного Проекту“ й
для обговорення актуального стану
культури в регіонах зібрав провідних спеціалістів.
Марія Юрчак, представниця
ГО „Мистецьке об’єднання „Коза“
(Тернопіль) розповіла про арт-інструменти маркетингу, наголошуючи, що мистецтво може ефективно використовувати бізнес, а
бізнес — мистецтво. Мистецтво
гнучке й розмаїте, таким має бути
й бізнес. Про співпрацю з бізнесом
варто домовлятися його ж мовою
— так, бізнесменам важливі гроші,
але їх вони готові давати, щоб задовольнити потребу митців у самореалізації. Загалом, треба шукати
баланс між елітарною культурою і
тим, що цікаво всім. До прикладу, у
тернопільському пабі „Коза“ зорганізовують концерти неформальної
музики, діє клуб сучасних танців,
відкривають виставки. Несподівані
поєднання дають фьюжн ефект, хоч
перед початком проекту не зашкодить проконсультуватися з арт-експертами.
Христина Бойко з Центру міської історії Львова закцентувала свій
виступ на важливості налагодження
співпраці з місцевими громадами.
Популярним форматом запрошення мешканців до діалогу є виставки.
Завдяки їм, а також іграм, інтерактивності, публічним лекціям і кінопоказам історія стає цікавою й
доступною для всіх.

Порозуміння між містянами й
мистецькими угрупованнями Чернівців є проблематичним — відсутнє відчуття міста й культурної
спадщини. Але, незважаючи на це,
Андрій Тужиков з ГО „Лабораторія
культури“ знає формулу успішної
мистецької інтервенції в публічні простори: діалог із аудиторією
(влада, митці, активісти) плюс конкретний меседж (привертання уваги до проблеми й, в ідеалі, пропозиції, як її розв’язати), який потребує
кореляції.
Активну увагу присутніх і багато запитань викликали виступи представниць зі східних міст.
Ксенія Чепа з Маріуполя захопила всіх розповіддю про діяльність
арт-платформи „ТЮ!“. І хоч після
Майдану розпочався бунт культурних ініціатив, те, що для західних
міст є нормою, для маріупольців
— незвичністю. Усі культурницькі акції, які проводить платформа,
зорієнтовано на те, щоб донести
до загалу, який живе в індустрійному місті, сучасне мистецтво й
розширити їхню свідомість. Катерина Русецька з Дніпра (ГО Kultura
Medialna) говорила про „Постіндустріальну реальність та сучасне
мистецтво“: індустріалізація поступається місцем сервісу, є намагання
працювати з радянським минулим.
Дніпро й Маріуполь — ніби випалені поля, тож там можна робити те,
що хочеться (міжнародні фонди
зацікавлені у фінансуванні культурних проектів), до того ж — там
люди дуже відкриті до комунікації.
Форум завершився спільною
дискусією у формі відкритого діалогу й подальшої орієнтації на
співпрацю.
Наталя ЯЦЕНКО
Львів — Івано-Франківськ — Львів

Український фільм „Межа“
отримав Ґран-прі на Міжнародному кінофестивалі
в Аррассі у Франції. Крім
цього, молоде журі фестивалю
визнало стрічку найкращим
фільмом. Сюжет „Межі“ заснований на подіях 2007 року,
коли Словаччина мала стати
частиною Шенгенської зони.
Події картини відбуваються
в Словаччині, у найближчому
до кордону населеному пункті
та в Ужгороді. Всеукраїнський
прокат стрічки стартував 16
листопада.
Новообраний директор Будинку органної й камерної музики Іван Остапович планує відкрити підземелля будівлі для
екскурсій. Воднораз буде враховано можливість доступності до них людей з особливими
потребами. Важливими також
є ремонт органа й внутрішнього фойє, облаштування зали,
зокрема встановлення освітлення. Іван Остапович і його
команда працюватимуть і над
новим творчим наповненням
музичних програм.
Викладачку Львівської політехніки Наталію Калиновську
нагороджено медаллю та дипломом лауреата Міжнародної літературно-мистецької
премії ім. М. Сингаївського.
Вона перемогла в номінації
„Поетична творчість“ із новою
збіркою „Бруківка… осінь…
листопад…“. У ній авторка передає красу осінніх ноток суму,
мелодію дощу, що надихають
на думки про сенс буття.
До 75-річчя від часу смерті
видатного художника й
письменника Бруно Шульца
19 листопада 100 кінозалів
80 різних міст у 16 країнах
показали фільм Bilder finden
(„Знайти образи“). Ця стрічка
німецького документаліста
Беньяміна Ґайсслера розповідає про втрату і пошуки робіт
Шульца. В Україні фільм показали в Києві, Львові, Харкові,
Івано-Франківську, Вінниці,
Дніпрі, Тернополі, Рівному,
Луцьку, Хмельницькому, Сумах
та Запоріжжі.
За матеріалами інформагенцій
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палітра

Графічна гра чорно-білих площин

У

межах салону „Високий Замок“, відкритого в Палаці мистецтв,
до початку грудня діє ретроспективна виставка графічних
робіт Мирона Яціва. В її основі — твори 70–90-х років.
Мирон Яців — батько знаного
мистецтвознавця Романа Яціва, належить до когорти тих художників,
які, як могли, не корилися ідеям соцреалістичного мистецтва. Він витворив свій образний ряд, наповнив
його темами національними й історичними. Тож, на думку доктора
мистецтвознавства Ореста Голубця,
його композиції — „своєрідна гра
чорно-білих площин, із впровадженням у пізніших творах активних,
однак завжди складних і вишуканих
барв“.
Ліногравюри, які ввійшли до експозиції, розкривають сюжети нашої
історії й обрядовості — перед огля-

дачем виставки постають Берестечко, Чигирин, виконання веснянок і
колядок. Динамічні роботи доповнюють статичні зображення відомих
осіб, як ось Олекси Довбуша, Івана
Вишенського, Семена Палія, Ярослава Мудрого, Дмитра Бортнянського
та ін. Дещо осібно сприймаєш дві урбаністичні ліногравюри, на яких тягнеться до неба своїми геометрично
правильно вибудуваними будівлями
середмістя Львова.
Окрім графіки, на виставці можна
побачити графічні заставки до часописів, проекти їхніх обкладинок, графічні віньєтки, екслібриси, святочні
картки й каталоги персональних виставок Мирона Яціва. Окремішньо
виставлені книги й часописи, які митець оформляв.
Наталя ЯЦЕНКО

корисна зустріч

Цінні бізнес-поради від колишнього політехніка

К

афедра менеджменту організацій Львівської
політехніки долучилася до проекту неформальної
освіти UGENERATION, у межах якого 7 листопада
відбулася зустріч із громадським діячем, знаним
львівським ресторатором Марком Зархіним.

Цей захід викликав справжній
фурор: 210-та аудиторія була переповненою, багатьом довелося стояти. Велелюдна зустріч об’єднала не
лише студентів і викладачів кафедри,
на неї завітали представники інших
кафедр ІНЕМ, а також Львівського інституту економіки і туризму,
Львівського торговельно-економічного університету тощо.
Марк Зархін — досвідчений підприємець, який позиціонує себе як
патріота Галичини, активно пропагує розумне дозвілля молоді, продукування нових ідей та проектів.
Він — ініціатор створення Гільдії
рестораторів Львова, перший голова Львівського туристичного
альянсу, співзасновник компанії
FastFoodSystem (FFS), засновник і
співвласник двох ресторанних груп
— Ресторани для гурмана та Спільнота доброго смаку Kumpel’ Group.
Його кредо та формула успішного

бізнесу базовані на
креативності, інноваціях, респектабельності, відкритості та
свободі.
Свій виступ Марк
Зархін розпочав зі
згадки про роки навчання у Львівській політехніці. Саме
тут, у 210 аудиторії, він слухав лекції
з філософії про соціальні класи. Проте тоді не йшлося про креативний
клас — рушій позитивних змін ціннісних орієнтирів, еліту, яка активує
модернізацію та суспільний поступ.
Розповідаючи про невдачі, які
його спіткали на початку створення
власного бізнесу, Марк акцентував,
що не потрібно відразу здаватися, а
треба аналізувати причини невдач.
Креативність передбачає певний тип
мислення та характеру, які, на його
думку, треба культивувати як на індивідуальному, так і на загальному

суспільному рівнях.
Динамічно розвиваються і процвітають
ті компанії, які здатні
генерувати нові ідеї
та втілювати інноваційні проекти. Хаби
для носіїв інтелектуально-інноваційного
капіталу в містах, зауважив Зархін, мають
позитивний вплив
на розвиток міських
громад.
Студентам Марк
Зархін порадив постійно працювати
над собою, багато подорожувати, набиратися нових вражень, ідей, практик, бути всебічними, бо в креативних осіб всебічні інтереси можуть переростати у бізнес. Щодо грошей, то
маємо розглядати їх лише як ресурс,
який дає можливість реалізовувати
власні задуми, зосереджуватись не на
кар’єрному зростанні, а на створенні
доданої вартості. Найбільший шанс
досягти успіху — обирати ту роботу,
яка приносить задоволення, або полюбити те, що робиш.
Катерина ПРОЦАК,
доцент кафедри МО ІНЕМ
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творчий студент

Мрій не маю, але маю мету

М

айбутній маркетолог Устина Гладій — скрипалька камерного
оркестру „Поліфонія“. Дівчина також любить хоровий спів,
вишивання, а нещодавно відкрила для себе мандрівки — як спосіб
відпочинку й саморозвитку.

Ще школяркою Устина знала, що
якщо вчитиметься у Львівській політехніці, то гратиме у „Поліфонії“.
Про колектив довідалася від старшої
сестри-студентки.
— Я таки вступила до Політехніки, щоправда, аж за дев’ятим пріоритетом. Тоді я до кінця не розуміла,
що таке маркетинг, колись навіть
думала, що маркетологи тільки те
й роблять, що намагаються впхати
комусь товар. Тепер знаю, що це далеко не так і навіть бачу себе в цій
професії. Однак тоді я дуже хотіла
навчатися на прикладній лінгвістиці
Київського університету. Та добре,
що вчуся у Політехніці. Завдяки
оптимально складеному розкладу
маю час на улюблені справи, зокрема
на заняття в „Поліфонії”, — розповідає Устина.
…Дівчина взяла до рук скрипку в
п’ять років. Її вчителькою була мама,
викладачка Бурштинської музичної школи на Івано-Франківщині.
У музиці Устина мала успіхи, брала
участь у конкурсах, водночас училася танцювати, їздивши до Франківська на вокал. Попри те, не хотіла
бути професійною музиканткою:
— Музика — це моє хобі. Точно
знаю, що вона завжди буде зі мною
в житті, — пояснює свій вибір.
Її улюблений композитор —
С. Рахманінов. У телефоні досі зберігає концерт його творів дворічної
давнини у виконанні японської піаністки. Дівчина не дуже захоплюється класикою, але загалом любить
музику, а зокрема те, що виконує:
— На кожній репетиції дізнаюся
щось нове про якісь елементи, частини твору. І це западає в душу. Тепер
ми готуємося з колективом до концерту, присвяченому бароко. Раніше
бароко як у музиці, так і в літературі
не дуже мені імпонувало, здавалося
занадто нудним. Зараз, коли граємо
барокові твори, для мене нема ні
складних пасажів, ні складної техніки. Ця музика починає подобатися,
захоплювати.

| Світлина Ірини Мартин

Музика — це на все життя

Устині до вподоби інструментальні кавери на сучасні пісні, особливо ті, що виконує „Рококо“. У
певний період захопилася й важким роком, і класикою, і примітивною попсою, переглядами аніме,
японськими піснями, корейською
поп-музикою. Пробувала співати в
ансамблі естрадної пісні „Сузір’я“,
але цей колектив їй не підійшов:
— Це не моє, — пояснює. — Для
мене може бути або хор, або я взагалі
не співаю. Мій стиль співу — академічний. Хотіла співати у „Гаудеамусі”, але там репетиції у той самий
час, що в „Поліфонії“.

Вишивання, подорожі,
читання
Устина Гладій має й інші цікаві
заняття. Школяркою вишила собі
сорочку, тепер вишиває весільний
рушник.
— Вишиття дуже захоплює — за
цим заняттям може непомітно день
минути. Я начиталася багато про народні традиції, про значення кожного символа і коли обирала взірець до
рушника, зважала на це. Взагалі ідея
вишити хрестиком рушник виникла

спонтанно. До цього підштовхнула
мама, коли запропонувала зайнятися
ще чимось, щоб не деградувати.
Устина також є молодою просвітянкою в Бурштині, влітку організовує і проводить табори для дітей.
Вільний час використовує з користю
— ходить на цікаві заходи, зокрема
виставки, коли є кошти, то й на концерти. Однак зізнається, що буває
ліньки змусити себе піти туди, куди
так хочеться, скажімо, на відкриття
виставки. Самостійно займається
спортом.
Нещодавно дівчина відкрила для
себе мандрівки. Побачила, що це цікаво й пізнавально. Побувала в Києві та в Бакоті (Хмельниччина), мала
кілька поїздок до Польщі — творчі з
„Поліфонією“ і на світові дні молоді
та з християнським табором „Сарепта“.
— Ну а своє 20-річчя наприкінці
листопада хочу зустріти у Празі. Це в
нашій сім’ї вже складається така традиція: мама свої 20 років святкувала в
Румунії, сестра — у США, де була на
Work and Tavel, а я також задумала з
друзями податися за кордон.
Устина любить ходити в гори, її
не лякають намети, комарі та відсутність комфорту.
У вільний час читає й переглядає
гарні фільми:
— Я не люблю дурне. І кіно, і
книжка для мене повинні бути зі
змістом. Мене не влаштовує комедія з дурними жартами, натомість із
задоволенням перегляну історичну
драму, де є про що подумати. Не вважаю себе книгоманом, але читаю, і
якщо мене захопить книжка, то куплю і другу, і третю цього автора.
Якщо ж читання не піде, то роблю
перерву на деякий час. Із останніх
книжок, що мене захопили, — це
„Шпигунка“ П. Коельо і трилогія
„Биті Є“ Люко Дашвар.
На традиційне запитання про
мрії Устина відповідає:
— Я не маю мрій, але маю мету. Я
християнка, тому моя мета — бути з
Богом — тепер і потім, після смерті.
Хочу бути корисною тут, щоб потім
бути з Ним. Тому всі мої мрії, якщо
можна так сказати, переплітаються
з моїм щасливим життям. У житті з
Богом удається все здійснювати.
Ірина МАРТИН

ч. 35 [2995]
23 — 29 листопада 2017

ПЕРЕРВА

17

Кросворд
Горизонтально:
1. Південне вічнозелене плодове цитрусове дерево.
6. У давньогрецькій міфології муза, опікунка астрономії. 7. Вітер великої руйнівної сили. 10. Гірський масив
у Греції, який уважають одним із місць перебування
Аполлона та муз. 12. Суддя у спортивному змаганні. 17. У
первісних релігіях — тварина чи рослина, що її вважали прабатьком і охоронцем роду, племені. 18. Міра ваги
коштовного каміння. 19. Порода низькорослих коней.
20. Столиця Індії. 21. Група островів, що лежать на невеликій віддалі один від одного. 23. Сукупність апаратів,
обладнання лабораторії, цеху. 27. Сьома за віддаллю від
Сонця планета Сонячної системи. 28. Розділовий знак.
29. Паста з помідорів. 30. Вид столярного клею. 32. Самохідне наливне судно для перевезення рідких вантажів
без тари. 33. Дерев’яне багатовеслове гребне й вітрильне
військове судно, що було на озброєнні за середньовіччя.
36. Нашитий шматок тканини певної форми, що закриває отвір кишені. 37. Місто в Італії, де народився один
із найславетніших оперних співаків ХХ ст. Лучано Паваротті. 38. Білий велетень, фавн у гуцулів.
Вертикально:
2. Титул правителя або князя в деяких мусульманських
країнах. 3. Французька автомобілебудівна корпорація.
4. Гірська порода, що її використовують як будівельний
матеріал, а також для виготовлення скульптурних виробів. 5. Початок шахової партії, у якій жертвують фігурою. 8. Столиця Куби. 9. Захисник у футболі. 11. У грецькій міфології лукава, хтива істота з бородою, рогами й
цапиними ногами; супутник бога Діоніса. 12. Головна
артерія, що виходить із серця. 13. Сукупність музичних
і драматичних творів, які виконують у театрі за певний
час. 14. Одна зі скульптур на площі Ринок у Львові —
богиня морів. 15. Механічне поєднання різнорідних
мистецьких стилів. 16. Прилад, що показує швидкість
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руху автомобіля і пройдений ним шлях. 22. Поле, на якому вирощують кавуни, дині тощо. 24. Гірська система в
Середній Азії, із якої радіально розходяться пасма гір
Гіндукуш, Каракорум, Куньлунь. 25. Дух вогню в давніх
слов’ян, що пов’язаний із культом вогнища, який з’являється у вигляді хижого птаха. 26. Щільно скручені в товсту трубку тютюнові листки для куріння. 29. Мексиканська горілка. 31. Суглоб, що з’єднує стегнову й гомілкову
кістки. 34. Ступінь, чин, спеціальне звання, категорія.
35. Спортивний майданчик для гри в теніс.
Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар
25 листопада — День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій.

Пам’ятні дати
23.11.1860 — народилася Марія Башкирцева, українська художниця.
23.11.1983 — помер Микола Бажан, український поет, перекладач, громадський
діяч.
24.11.1805 — народився Олекса Стороженко, український письменник, автор
повісті „Марко Проклятий“.
24.11.1884 — помер Григорій Воробкевич, український поет.
24.11.1934 — помер на засланні Михайло Грушевський, український історик
і громадський діяч, Голова Центральної Ради Української Народної Республіки.

25.11.1838 — народився Іван Нечуй-Левицький, український письменник, автор повісті „Кайдашева сім’я“, драми
„Маруся Богуславка“.
25.11.1878 — Альфред Нобель запатентував винайдений ним динаміт.
25.11.1891 — народився Клим Поліщук,
український письменник, публіцист,
автор історичних романів.
25.11.1956 — помер Олександр Довженко, кінодраматург, режисер і письменник.
26.11.1925 — народився Опанас Заливаха, український живописець.
27.11.1863 — народилася Ольга Кобилянська, відома українська письменниця.
27.11.1918 — створено Українську академію наук.
27.11.1941 — помер Осип Сорохтей, український графік і живописець.

28.11.1890 — народилася Зiнаїда Тулуб,
українська письменниця, авторка роману „Людолови“.
28.11.1950 — загинув Осип Дяків-„Горновий“, провідник ОУН на Львівщині,
теоретик українського націоналізму.
28.11.1954 — помер Енріко Фермі, італійський фізик, лауреат Нобелевої премії.
28.11.1970 — убита за загадкових обставин Алла Горська, талановита українська художниця i правозахисниця,
учасниця руху шістдесятників.
29.11.1778 — народився Григорiй Квiтка-Основ’яненко, український прозаїк.
29.11.1859 — народився Кость Левицький, перший прем’єр уряду ЗУНР.
29.11.1919 — помер Іван Верхратський,
український науковець, творець української природознавчої термінології,
член НТШ.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

експрес-оголошення

in memoriam

Пам’яті
Василя Пилип’юка
Львівська громада з болем у серці попрощалася
зі всесвітньо відомим українським фотохудожником Василем Пилип’юком, серце якого зупинилося над ранком 18-го листопада по дорозі з Києва додому, коли він
повертався з Пекіна після участі у відкритті виставки українських та
китайських митців про Україну.
Незважаючи на численні титули й заслуги (лауреат Національної
премії України імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв
України, художник Міжнародної федерації фотомистецтва, президент видавничого підприємства „Світло й Тінь“, головний редактор
однойменного журналу, член президії та правління Національної
спілки фотохудожників України, заступник президента Світового
об’єднання фотографів українців, професор Львівської національної академії мистецтв та ін.), митець був надзвичайно привітним
і товариським, доброзичливим та чуйним, готовим завжди прийти
на допомогу друзям і незнайомим. Багато років маестро очолював
журі фотоконкурсів, які організовувала редакція „Аудиторії“, охоче
надавав Ґран-прі, інші призи та свою галерею для найкращих студентських робіт.
Йому було лише 67 років і — понад 100 мистецьких фотоальбомів та книг, значна частина яких уже ввійшла до надбань світової
мистецької спадщини, а в задумах було ще чимало творчих проектів
і добрих справ. Світла пам’ять про Василя Пилип’юка назавжди збережеться у наших серцях.
Висловлюємо щирі співчуття родині та друзям.
Редакція тижневика „Аудиторія“,
рада Товариства „Просвіта“ Львівської політехніки

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 замов
лення — 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 за
мовника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника
редакцією до виготовлення кін
цевого зразка — 350 грн.

Система знижок

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

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

Вважати недійсними документи:
диплом ЖВ № 977827, виданий Львівським політехнічним інститутом на ім’я Данилевича
Ярослава Петровича;
студентський квиток ВК № 11323519, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Прокопик Оксани Володимирівни;
студентський квиток ВК № 11870238, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Телячого Вадима Юрійовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Крюка Дмитра Григоровича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Гедз Юлії Віталіївни;
студентський квиток № 11350142, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гудзеляк Наталії Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Чорної Юлії Орестівни;
студентський квиток № 11865655, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Панейка Юрія Романовича;
студентський квиток № 11492446, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Фамуляка Володимира
Юрійовича;
студентський квиток ВК № 11828774, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Тимчишина Іллі Миколайовича;
студентський квиток № 11818710, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Федоренко Олени Вікторівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Тарасюка Миколи Миколайовича;
студентський квиток № 11818538, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Фендика Василя Васильовича.

Співробітники кафедри дизайну та основ
архітектури ІАРХ Національного університету „Львівська політехніка“ глибоко
сумують і висловлюють щирі співчуття
родині та близьким з приводу смерті доцента кафедри
Ярослава Гнатовича Шеремети.

Дирекція Інституту хімії та хімічних
технологій Національного університету „Львівська політехніка“ та колектив
кафедри хімічної технології силікатів
висловлюють глибокі та щирі співчуття
завідувачеві кафедри ХТС Ярославу Івановичу Вахулі у зв’язку з важкою і непоправною втратою — смертю
батька.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ
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для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької
23 листопада — „Ріголетто“ (опера). 18.00.
24 листопада — „Жізель“ (балет). 18.00.
25 листопада — Музика дзеркальної зали.
16.00, „Мойсей“ (опера). 18.00.
26 листопада — „Лебедине озеро“ (балет).
12.00, Музичний салон дзеркальної
зали. 15.00, „Дон Паскуале“ (опера).
18.00.
29 листопада — Музичний салон
дзеркальної зали. 19.00.

Національний академічний
український драматичний
театр ім. М. Заньковецької
23 листопада — „Сватання на Гончарівці“.
18.00.
24 листопада — „Труффальдіно з
Бергамо“. 18.00.
25 листопада — „Наш Шевченко — шлях до
свободи“. 18.00.
26 листопада — „Марія Заньковецька“
(прем’єра). 18.00.
29 листопада — „Ревізор“. 18.00.

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету „Львівська політехніка“ щиро вітає з днем народження провідного спеціаліста

Тетяну Борисівну
СИДОРОВУ.
Від усієї душі бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, щирих і добрих друзів. Нехай кожен день приносить Вам радість, а життя
буде щедрим і багатим на добро.
Ваш ювілей, та хіба ж це літа,
Коли очі горять і душа молода?!
Хай доля дарує Вам доброго віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку,
Хай обминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози!
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди!
Ми Вам посилаємо ці вдячні слова,
А Бог хай дарує Вам многії літа!

Камерна сцена
24 листопада — „Сестри Річинські“
(прем’єра). 18.00.
25 листопада — „Мій Роден“ (прем’єра).
18.00.
26 листопада — „Чоловік моєї дружини“.
17.00.
28 листопада — „Катерина“. 17.00.
29 листопада — „Завчасна паморозь“. 17.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
24 листопада — „12 ніч“. 19.00.
25 листопада — „Забави для Фауста“. 19.00.
26 листопада — „Амнезія, або Маленькі
подружні злочини“. 19.00.

Львівський академічний
драматичний театр ім. Лесі
Українки
24 листопада — „Калігула“. 19.00.

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 замов
лення.
Ціни подано з урахуванням податку на
додану вартість.
Крайній термін подання оголошення —
десять днів до виходу газети.
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На „Осені Політехніки“ перемогла
„Збірна університету Франка“
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