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Мирослава Ґонґадзе: 
як перемогти                                    
в інформаційній війні

Найкращий варіант 
захиститися — це 
запобігти нападу9

Економісти допомагають 
вирішувати проблему                               
зі сміттям

EBEC Challenge, коли „рулять“ найрозумніші     12 с.
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Яке з грудневих свят Ваше улюблене?
Ірина Лебедь, студентка першого курсу Інституту права і 
психології:

„Про Миколая маю теплі спогади“
Миколая — це свято мого дитинства. Незабутні моменти, коли 
заглядаєш під подушку, а там те, про що просила. Ми з групою 
організували гру — витягували листочки з іменами і тепер кожен 
таємно готуватиме комусь подарунки. Додому поїду аж після се-
сії, тож тоді вже обміняюся дарунками з рідними. Серед дитячих 

спогадів найяскравіший, коли Миколай приніс відеокасету з мультфільмами „Том 
і Джері“, яку дуже хотіла. Я навіть плакала від радості.

Ну, почалося! Улюблений бага-
тьма період року — „Україн-
ський рамадан“ — від Романа 
до Йордана. Про традицію 
стільки святкувати говорять 
багато і різного. Ті, хто любить 
ходити в гості чи запрошувати 
до себе, — радіють, що буде 
чимало приводів для цього. 
Для іноземців — це швидше 
щось абсолютно незрозуміле 
й алогічне, бо вони собі навіть 
не можуть уявити, як це так 
можна.

Та насправді, радіти життю теж 
треба вміти. Нам це добре 
вдається. Скільки би не було 
роботи, різних клопотів, але 
час для приготування до свята 
завжди буде. Цікаво й те, що в 
наших традиціях переплелося 
давнє і нове, християнське і 
язичницьке, власні уявлення 
і вироблені соціумом. Такий 
мікс творить особливий ко-
лорит і атмосферу свят, яких 
нема більше ніде. І хоч у той чи 
інший період на стиль свят-
кування впливає якась модна 
тенденція, його суть завжди 
залишається сталою.

Та, зрештою, для самого свята 
потрібне просто внутрішнє 
відчуття святковості. Адже 
навіть, якщо довкола все 
яскраво світиться і вибухають 
феєрверки, а внутрішньо ми не 
налаштовані на святкування, 
то ніхто нам цього організува-
ти не зможе. І, навпаки, навіть 
найпохмуріша погода не зава-
дить відчувати щастя і радіти 
життю, якщо це вміємо.

Та знаєте, який найбільший ви-
клик у всіх цих святкуваннях? 
Не загубити самого свята. Адже 
сутність не лише у смачних 
наїдках, гучній компанії, а у 
відчуттях та діях. Якщо, напри-
клад, постановити, що бодай 
на кожне свято йти на літургію 
і ще робити якусь пожертву 
— чи матеріально, чи власним 
часом, увагою, чи якось допо-
могти справами тим, хто цього 
потребує, то наші святкування 
мали б зовсім інше „обличчя“ 
і абсолютно інше змістове на-
повнення. І це, справді, прино-
сило б значно більше радості 
та задоволення.

Володимир Матіїшин, магістрант другого курсу Інституту 
геодезії:

„Починаю святкувати від Романа“
Святкувати починаю від Романа, бо я Романович. Та найбіль-
ше люблю Миколая. Завжди готуюся заздалегідь. Стараюся 
підбирати подарунки кожному окремо, щоб друзям сподоба-
лися. Також чекаю на подарунки — люблю сюрпризи. Маю з 
дитинства багато книжок від Миколая. Дуже приємно було, 
коли отримував ті подарунки, про які писав у листі. 

Микита Тарасов, студент третього курсу Інституту сталого 
розвитку:

„Маємо родинні свята і з друзями“
Улюблені — це Новий рік і католицьке Різдво. Хоч я православ-
ний, та в родині прийнято святкувати цей день. До 25 грудня 
прикрашаємо ялинку, готуємо святковий стіл, обмінюємося 
подарунками. А Новий рік зустрічаю з друзями, теж готуємо 
щось смачне, під ялинкою розкладаємо подарунки, гірляндами 

прикрашаємо кімнату, вмикаємо в телевізорі зображення палаючого каміна і від-
почиваємо. Взимку холодно, то святкування — це найкраще проведення часу.

Олексій Янін, студент третього курсу Інституту гуманітарних 
і соціальних наук:

„Не дуже люблю святкувати“
Особливо нічого й не святкую. Хіба що Миколая. До Нового 
року не готуюся, бо не дуже маю настрій. Та й взагалі помітив, 
що з кожним роком це свято щораз менше цікаве. На Миколая 
в Колегії студентів та в нашому інституті буде „таємний Сан-
та“ —готуватимемо подарунки один одному. Зараз студенти 

більше перейняті сесією, аніж святкуваннями. Та й піст, то не надто святкуємо.

Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН

Ірина Палійчук, студентка першого курсу Інституту права і 
психології:

„Свято Андрія має гарні традиції“
Дуже люблю свято Андрія. Ще малою з подружками щороку 
ворожила, на долю, на коханого. Тоді це було так цікаво. Зараз, 
згадуючи, трохи смішно. Мені багато бабця розповідала про 
різні ворожіння. Добре, що в нас стільки гарних свят і традицій. 
Це дає змогу відпочити, перевести увагу від різних проблем. 
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Закінчення на 5 с. m

Закінчення на 4 с. m

міжнародні зустрічі

Минулий тиждень у Політехніці був щедрий на візити закордонних делегацій. Окрім тих, про 
які ми вже писали в попередньому числі, на симпозіум, організований Інститутом інженерної 

механіки та транспорту, завітали учасники з Польщі, а представники турецького університету 
прибули задекларувати наміри про співпрацю.

Обрії співпраці ширшають
Лєшек Адам                                                  
Добжанський — почесний 
професор Політехніки

Минулого вівторка Інститут 
інженерної механіки та тран-
спорту організував та провів 
українсько-польський симпозіум 
AUPMED’17. Чисельною й пред-
ставницькою була делегація Сі-
лезького технологічного універ-
ситету (Ґлівіце, Польща). Зокрема, 
на симпозіум прибув директор Ін-
ституту інженерії та біомедичних 
матеріалів цього вишу та прорек-
тор із науково-технічної співпра-
ці професор Лєшек Адам Добжан-
ський із родиною. У цей же день 
на черговому засіданні Вченої 
ради Політехніки йому урочисто 
вручили диплом почесного про-
фесора (рішення про присвоєння 
звання ухвалили на попередньому 
засіданні 31 жовтня).

— Упродовж ба-
гатьох років ми мали 
дуже плідну співпра-
цю з професором, — 
наголосив на симпозі-
умі завідувач кафедри 
проектування та екс-
плуатації машин про-
фесор Зеновій Стоць-
ко. — Вона принесла 
багато користі нашим 
обом Політехнікам.

— Я особливо рада 
вітати родину Лєшека 
Добжанського у Львів-
ській політехніці, — додала профе-
сор Зоя Дурягіна, завідувачка кафед-
ри прикладного матеріалознавства 
та обробки матеріалів. — Наша ка-
федра завжди відчуває його добре 
ставлення, увагу до наших науков-
ців, подій, наукової праці.

Професор Добжанський прочитав 
учасникам симпозіуму інавгурацій-

ну лекцію, що сто-
сувалася основних 
етапів співпраці між 
польськими й україн-
ськими вишами. Він 
зокрема зупинився 
на основних напря-
мах своїх наукових 
досліджень щодо 
розробки нових біо-
медичних матеріалів 
для імплантології і 
трансплантології. 
На завершення сво-
єї лекції професор 

Добжанський висловив сподівання, 
що контакти між Львівською полі-
технікою й політехнікою в Ґлівіцах 
успішно триватимуть, а з профе-
сором Зоєю Дурягіною обговорили 
напрями спільних наукових дослі-
джень.

із головної зали

З погляду перспективи
Листопадове засідання Вченої ради було присвячене двом 

головним питанням — стану й перспективам Інституту 
економіки та менеджменту, а також проекту розвитку 
інноваційної інфраструктури академічного підприємництва 
у Львівській політехніці. Традиційно засідання розпочалося з 
нагород переможців конкурсів та олімпіад, вручення дипломів 
наукових ступенів, медалі ім. Ю. Рудавського професорові кафедри 
телекомунікацій ІТРЕ Маркіянові Павликевичу та завідувачеві 
кафедри автоматизації теплових та хімічних процесів ІЕСК 
Євгенові Пістуну. 

Вчена рада також проголосувала 
за претендентів на присвоєння вче-
них звань, уточнила й затвердила 
теми докторських, дала дозвіл на 
публікування монографій, дізналася 
про переможців конкурсу моногра-
фій, підручників і посібників. Ди-
ректором ІППТ переобрали Йосифа 
Хром’яка, а завідувачами кафедр 
стали: Наталя Шаховська (ново-

створена кафедра систем штучного 
інтелекту), Володимир Малащенко 
(кафедра технічної механіки та ди-
наміки машин), Михайло Семерак 
(кафедра теплоенергетики, тепло-
вих та атомних електричних стан-
цій). На посаду керівника кафедри 
електроенергетики та систем управ-
ління було двоє кандидатів — Лев 
Глухівський і Михайло Сегеда. Вчена 

рада проголосувала за Сегеду, попри 
те, що колектив кафедри підтримав, 
а колектив інституту рекомендував 
кандидатуру Л. Глухівського на по-
саду завідувача.

Директор ІНЕМ Євген Кузьмін 
ознайомив присутніх із теперіш-
ньою роботою інституту. Наразі 
тут навчається майже 4 тисячі сту-
дентів, діє 8 кафедр, навчально-на-
укові лабораторії, 256 викладачів, 
із них 30 докторів і 209 кандидатів 
наук. Середній вік викладачів — 42 
роки. Конкурс на бакалаврат — за-
звичай серед найвищих у Політех-
ніці. Натомість охочих навчатися 
в аспірантурі значно менше як-не-
як, велика конкуренція в економіч-
ній освіті, особливо заохочують 
пропозиції навчатися на бюджеті                                                               
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у польських університетах. Виклада-
чі беруть активну участь у міжнарод-
ній діяльності та науковій співпраці, 
студенти — у конкурсах, тренінгах, 
програмах міжнародної економічної 
мобільності та подвійних дипломів. 
Вагомим здобутком ІНЕМ упродовж 
останніх чотирьох років є 94 пере-
можці ІІ етапу Всеукраїнського кон-
курсу студентських наукових робіт 
та всеукраїнських олімпіад. Однак 
комісія Вченої ради виявила в робо-
ті ІНЕМ окремі хиби — недостатньо 
високий рівень залучення на навчан-
ня на 2–3 курси бакалаврату випус-
кників коледжів, мала кількість за-
явок на виконання держбюджетних 
науково-дослідних робіт, низький 
рівень реалізації заявок на здобуття 
міжнародних грантів, недостатню 
інтенсивність використання мате-
ріалів, розміщених у віртуальному 
навчальному середовищі. Серед ух-

валених пропозицій Вченої ради — 
поліпшення роботи окремих кафедр, 
удосконалення освітньо-професій-
них та освітньо-наукових програм 
підготовки магістрів тощо.

Щодо другого питання порядку 
денного — академічного підприєм-
ництва — то йдеться про розвиток 
підприємницьких компетентно-
стей професорсько-викладацького 
складу, наукових працівників уні-
верситету, аспірантів, студентів, 
молодих науковців. Нині універ-
ситет може розвиватися за умови 
розвитку трьох складників: освіти, 
науки та підприємництва, або ін-
новаційної діяльності. Між ними 
є сильний взаємозв’язок та взає-
мозалежність. Наукова система не 
може повноцінно функціювати без 
співпраці з бізнес-середовищем, а 
без наукового підґрунтя та зв’язків 
із підприємствами освіта втрачає 
якісний рівень. Тому в університеті 
треба будувати й розвивати відпо-

відну інноваційну інфраструктуру. 
З основними засадами її розвитку 
присутніх ознайомила проректор 
Наталя Чухрай. Відповідно, Вче-
на рада ухвалила рішення — спри-
яти створенню курсів, тренінгів 
та професійних програм розвитку 
стартапів і створення інновацій-
них продуктів. Також у перспективі 
— організування при Львівській по-
літехніці дитячих та студентських 
професійно-зорієнтованих таборів. 
Науково-технічна рада повинна за-
слухати питання результативності 
робіт переможців конкурсу науко-
во-технічних проектів 2016 року та 
проаналізувати доцільність прове-
дення такого конкурсу 2018 року. 
Політехніка сприятиме конкурсу 
стартапів та розгляне можливість 
створення Центру трансферу тех-
нологій, співпрацюватиме з вен-
чурними фондами та інвесторами. 

Ірина МАРТИН

із головної зали

З погляду перспективи

співпраця

У пошуках нових методів
Представники львівських підприємств 

зустрілися із науковцями ІХХТ у стартап-
школі та обговорили умови співпраці. Підприємці 
також оглянули виставку науково-технічних 
розробок хіміків.

Як розповів декан ба-
зової вищої освіти ІХХТ 
Зеновій Знак, зустріч іні-
ціювала Львівська обл- 
держадміністрація для 
того, щоб якомога повні-
ше сприяти впроваджен-
ню в практичне застосу-
вання розробок Інститу-
ту хімії. Директор ІХХТ 
Володимир Скорохода 
розповів присутнім про 
структуру інституту, про 
те, яких фахівців тут го-
тують, про спеціальності, 
спеціалізації і напрями, в 
яких працюють на кожній 
кафедрі. Підприємці спо-
діваються, що науковці 
ІХХТ допоможуть їм ви-
рішувати їхні пробле-

ми. Як саме? Відповідно 
до свого спрямування і 
профілювання, кожна 
кафедра може допомогти 
налагодити підприєм-
ству технологічний про-
цес, пропонувати йому 
методи інтенсифікації. 
Підприємців цікавить 
підготовка кадрів у двох 
аспектах — базова підго-
товка студентів і підви-
щення кваліфікаційного 
рівня їхніх працівників. 
Наразі домовилися, що 
принаймні керівники 
двох підприємств невдов-
зі матимуть в Інституті 
хімії курси підвищення 
кваліфікації, позаяк нада-
лі вони планують серти-

фікувати продукцію сво-
їх фірм за міжнародними 
стандартами.

У співпраці з науков-
цями-хіміками особли-
во зацікавлені підпри-
ємства, які потребують 
розробок нових видів 
продукції — будівельної 
галузі, з перероблення 
кольорових металів, ути-
лізації матеріалів, що 

використовують під час 
бойових дій. 

На зустрічі побували 
представники п’ятнадця-
ти підприємств, серед них 
— „Електронприлад“, 
„Топметал“, „Аргентум“, 
„Термопласт плюс“, асо-
ціація будівельників „Бу-
діндустрія“. 

Ірина МАРТИН
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m Закінчення. Початок на 3 с.

На навчання й наукову 
роботу — через Чорне 
море

Делегація з Карабюкського уні-
верситету (Туреччина) на чолі з 
ректором професором Рефіком 
Полатом прибула до Львівської 
політехніки, щоб домовитися про 
співпрацю. У кабінеті ректора гос-
тей зустріли очільник нашого уні-
верситету професор Юрій Бобало, 
проректори Володимир Павлиш та 
Олег Матвійків, директори п’яти 
інститутів — ІГСН (Ярина Турчин), 
ІЕСК (Андрій Лозинський), ІКТА 
(Микола Микийчук), ІІМТ (Олексій 
Ланець), ІТРЕ (заступник директора 
Леонід Озірковський).

Юрій Ярославович зокрема на-
голосив, що серед багатьох вишів, із 
якими в Політехніці укладено угоди 
про співпрацю, турецького досі не 
було. За словами ректора, наш уні-
верситет — учасник Болонського 
процесу — зацікавлений в обмінах 
студентами, викладачами, стажуван-
нях, можливо, студентських прак-

тиках, спільних проектах, спільних 
ґрантах тощо.

Професор Рефік Полат презенту-
вав свій виш. На 15 факультетах там 
навчається близько 50 тисяч студен-
тів. Більшість напрямів перегукуєть-
ся з тими, які пропонує наш універ-
ситет. Крім цього, в Карабюкському 
університеті готують фахівців із за-
лізничного транспорту, медицини й 

теології. За словами ректора турець-
кого вишу, вони сподіваються також, 
що деякі їхні викладачі зможуть про-
водити щонайменше один семестр 
у Львівській політехніці (зокрема, в 
межах програми „Еразмус+“).

Ректори підписали меморандум 
про співпрацю у навчанні й науці.

Тетяна ПАСОВИЧ

знай наших!

Друге місце на міжнародній конференції

У Львові в кінці жовтня у Франковому університеті відбувався Форум 
молодих учених під егідою ІЕЕЕ. Його організували Інститут радіофізи-

ки та електроніки НАН України (Харків) й ЛНУ ім. І. Франка. Днями студент 
другого курсу магістратури Інституту енергетики і систем керування Тарас 
Боровець одержав сертифікат про друге місце в секції „Силова електроніка 
і застосування в індустрії“. 

— Про конкурс я ді- 
знався на кафедрі елек-
тромехатроніки і комп’ю-
теризованих електро-
механічних систем від 
свого наукового керівни-
ка професора Володими-
ра Мороза, — розповідає 
студент. — Це міжнарод-
на конференція, на яку 
з’їхалися молоді науков-
ці з різних країн. Голова 
конференції був із Іспа-

нії. Я маю результати, 
які отримав, виконуючи 
магістерську роботу (у 
грудні захищатимуся). 
Керівник запропонував 
написати статтю. Звісно, 
доповідав я англійською 
на тему „Using of FOTF 
Toolbox and Transform 
for Fractional Control 
Systems“ — ідеться про 
дослідження систем ке-
рування, які описують 

похідними дробового 
порядку, використання 
дослідження цих систем 
у застосунку FOTF (туб-
бокс для Matlab). Ця тема є 
малодослідженою і багато 
хто з дослідників, можли-
во, не стикався або краєм 
вуха чув про цю тему, тому 
потрібно було в доступній 
формі донести до аудито-
рії наші напрацювання 
під час презентації. Потім 

відбувалося обговорення в 
секції. І ось мою доповідь 
оцінили досить високо.

Тетяна ПАСОВИЧ

міжнародні зустрічі

Обрії співпраці ширшають
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за програмою ЄС

Економісти — учасники 
міжнародного проекту
Доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій ІНЕМ 

Вікторія Войцеховська, перебуваючи в Італії за програмою 
академічної мобільності викладачів, долучилась до наукового 
проекту щодо вирішення проблеми сміття у рамках програми 
ЄС Life. Ба більше — участь у ньому братимуть науковці кафедри, 
інституту і студенти.

— 2016 року я поїхала до Італії за 
програмою академічної мобільності 
викладачів. У Другому університеті 
Неаполя вела семінари щодо сталого 
розвитку, — розповідає про переду-
мови співрозмовниця. — 2017 року 
я знову виграла конкурс на участь у 
програмі академічної мобільності. 
Викладала дисципліни, пов’язані зі 
сталим розвитком: сталий розви-
ток і економічне спрямування, ре-
гіональний сталий розвиток тощо. 
Ця програма передбачає співпрацю 
двох викладачів — українського й 
італійського, мають бути спільні 
публікації — в Україні, в Італії, ще 
одна міжнародна.

Під час другого перебування у 
Неаполі Вікторії Войцеховській за-
пропонували долучитися до проекту 
Life AWRENESS (дії щодо зниження 
забруднення від Неаполя до інших 
європейських держав). Інститут ма-
тематики та фізики (у Другому уні-
верситеті Неаполя немає кафедр, 
тільки інститути) працював над ним 
від 2016 року.

— Life — одна з найстаріших 
програм ЄС. Євросоюз має амбітну 
ціль: до 2020 року переробляти 75% 
сміття, — докладніше розповідає 
про проект співрозмовниця. — У 
Неаполі років 10 тому була стра-
шенна проблема зі сміттям. Воно 
було скрізь і дуже багато. Місто ви-
рішило проблему за рахунок коштів 
ЄС, а також завдяки інформаційній 
кампанії на рівні держави та регі-
ону. Суть цього проекту — вико-
ристати досвід Неаполя для інших 
міст. Для Львова проблема особливо 
актуальна.

— Чому сміттям займаються ма-
тематики й економісти?

— Помилкова думка, що сталий 
розвиток — це екологія, то дуже 
звужене поняття, — долучається до 
розмови завідувач кафедри профе-

сор Василь Козик. — Насправді еко-
логія — це лише один зі складників 
сталого розвитку, це ще й економіка 
і найважливіше — людський ресурс.

— У предметі „Регіональна еко-
номіка“ ми читаємо цілий розділ 
„Сталий розвиток“, він присвячений 
екології в розрізі економіки, — до-
повнює доцент кафедри Анастасія 
Симак. — Викладаємо фінансистам 
на 3 курсі, минулого року всім еко-
номістам-другокурсникам.

— 2015 року ООН ухвалила, а 
Україна ратифікувала 17 цілей ста-
лого розвитку, за напрямами яких ми 
працюємо. Хоч ми й раніше за ними 
працювали, — продовжує Вікторія. 
— Тому я вважаю, що сталий розви-
ток може бути відповіддю на багато 
економічних питань. Він передбачає 
різні аспекти: соціальний, економіч-
ний, довкілля. Участь у проекті — це 
співпраця на стику наук, що також 
корисно, деякі речі (зокрема статис-
тичні тощо) для мене нові.

Італійці сортують сміття на ос-
новні 4 категорії: пластик (найбільш 
шкідливий), органічні відходи, па-
пір, скло. Науковці не тільки про-
водять розрахунки, скільки якого 
сміття є, а пропонують інноваційні 
рішення, як його можна переробити 
й використати як вторинну сирови-
ну.

Проректор Володимир Крайов-
ський надав для проекту статистич-
ні дані за 5 років (2012–2016) щодо 
сміття, яке вивозять із території 
Політехніки (зокрема зі студміс-
течка). Виокремлено 7 видів від-
ходів: найбільше наш університет 
продукує паперових (29198 тонн), 
далі йдуть флуоресцентні лампи 
(16500 одиниць, тобто 4950 тонн), 
автошини, батарейки (0,277 тонни), 
металеві відходи (255), кольорові 
метали (1,9). Загалом у перерахун-
ку на людину виходить майже 60 кг 
сміття на рік.

Від Політехніки до участі у про-
екті залучено науковців кафедри 
економіки підприємства й інвести-
цій та Інституту економіки загалом, 
студентів кафедри.

— Неапольські студенти щотиж-
ня моніторять сміття, завантажують 
усю інформацію на сайт. І ось ми діз-
налися, що наші студенти-ІТ-шники 
розробили мобільний додаток, який 
дозволяє відстежувати у Львові за-
повненість сміттєвих контейнерів на 
майданчиках. Хочемо знайти їх і за-
лучити до проекту, — каже Вікторія.

— Як вдається зацікавлювати сту-
дентів науковою роботою?

— У Болонському процесі перед-
бачено, що мобільність має бути не 
лише викладачів, а й студентів, — 
каже Вікторія Войцеховська. — Вони 
зацікавлені отримати новий досвід, 
не просто теоретично дізнаватися 
якісь речі, а прикладне застосуван-
ня знань. Зв’язок із реальністю, коли 
вони бачать, що щось зроблять, і від 
того буде ефект — то для студентів 
важливо.

Василь Козик доповнює:
— Мотивувати й зацікавити сту-

дентів можна двома способами: сво-
єю фаховістю і відчуттям у студен-
ті партнера. Якщо нав’язуватимеш 
щось, то їм скоро набридне. Треба 
знайти те, що студента цікавить, і 
тоді пробувати це розвивати. Ми 
якраз плануємо вже третю всеукра-
їнську студентську конференцію — 
цьогоріч на тему „Сталий розвиток 
очима студентів“.

— Участь у цьому проекті не 
стільки прикладна, скільки вихов-
на, — продовжує Василь Васильо-
вич. — Якщо студент, який візьме 
участь у проекті, звикне, що треба 
сортувати сміття, він і після закін-
чення університету так робитиме. 
Отаких програм, до яких залучено 
студентів, має бути якнайбільше. Та 
я переконаний: вони мали би бути 
державні, щоб ми максимально за-
лучали студентів, а не чекали, коли 
виграємо якийсь ґрант. Держава мала 
би турбуватися про майбутнє і зада-
вати своє бачення.

Чи отримає спільний проект 
ґрантове фінансування, буде відо-
мо у квітні 2018 року. Якщо так, то 
італійці запустять проект у вересні 
2018 року, а львівські політехніки на 
семестр пізніше, від січня 2019-го.

Тетяна ПАСОВИЧ
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litteris et artibus

Активний науковець здобуває багато
Щороку на Міжнародний молодіжний науковий форум, який 

організовують молоді науковці Львівської політехніки, 
приїжджає науковий асистент кафедри інформатики Вроцлавської 
політехніки (Польща) Войцех Водо. Цьогоріч це вже його сьомий 
візит. Сьогодні Войцех ділиться з читачами „Аудиторії“ своїми 
думками про фестиваль.

— Я вражений Львовом, самою 
подією, а тепер ще й стартап-шко-
лою, у якій відбувається науковий 
форум. Вона тепер створює великі 
можливості для зустрічей, міжна-
родних обмінів ідеями, досвідом, ор-
ганізації хакатонів, різних програм, 
конференцій і навіть для заробітку 
— співпраці з фірмами, заохочення 
до наукової діяльності й розвитку 
свого бізнесу, бачення його перспек-
тиви. 

Litteris et Artibus — це важливий 
крок, нагода зібратися молодим на-
уковцям не лише зі Львова, з регіо-
ну, країни, а й із інших держав. Ми, 
польські науковці, завжди активні на 
цьому заході. На фестиваль я при-
їжджаю з приємністю, бо тут можна 
зустріти багато цікавих людей — на-
уковців, які презентують перспек-
тивні галузі науки, досліджують нові 
актуальні проблеми. Між нами роз-
гортаються дискусії, часом на дуже 
різні, але завжди важливі й потрібні 
теми — наприклад, говоримо про за-
хист особистих даних, нові пристрої 
та системи. Мої наукові зацікавлен-
ня — це комп’ютерна безпека, крип-
тографія, біометрія, інтернет-фейс, 
документознавство.

— Очевидно, у кожній державі 
молоді науковці мають проблеми, 
пов’язані з тими чи іншими чинника-
ми. Цікаво було б почути, які важливі 
питання на часі для польської наукової 
молоді?

— У нас проблеми молодих нау-
ковців зазвичай пов’язані зі здобу-
ванням грантів чи допоміжних засо-
бів на реалізацію ідей, діагностику 
проектів, поїздки на конференції. 
Такі втілення залежать від промоу-
тора або від керівника кафедри. Нау-
ковці повинні мати свого промоуто-
ра, який допомагає у пошуку видань 
світового рівня для публікування. 
Молодому науковцеві нелегко до-
могтися визнання і здобути європей-
ський грант на наукове стажування, 
опублікуватися у престижному ви-

данні, а для цього треба добре знати 
англійську мову. Часто йому бракує 
публікацій на локальному рівні, ре-
клами того, що він робить. Отож, є 
дві найбільші проблеми: фінансу-
вання грантів і брак публікацій у ві-
домих світових виданнях. 

— Як польських молодих науковців 
підтримують у їхніх університетах?

— Важливо те, що у нас міністер-
ство проводить евалюацію (оціню-
вання ефективності — ред.), щоб 
визначити, якої підтримки потре-
бують молоді науковці. Що більше 
здобутків має науковець, то більшу 
підтримку отримує. Отож, щоб здо-
бути високу оцінку, треба докласти 
зусиль і старань. Оскільки молоді 
науковці заанґажовані до такого ді-
агностування, то мають стимул до-
кладати зусиль, щоб здобути вищу 
категорію і підтримку. Це їх мотивує 
готувати проекти і публікації.

— Чи польська молодь охоче йде в 
науку?

— Бажання є, але багато залежить 
від того, чи є заохочення, промоція 
того, що його дослідження перспек-
тивне. Якщо науковець активний, 

то він здобуває багато, пасивний 
— ні. Важливо обрати сприятливий 
ґрунт, бути енергійним, навіть тоді, 
коли навколо деструктивізм. Буває 
по-різному. У нас нема одного трен-
ду на зацікавлення наукою. 

— Розкажіть про фундацію Manus, 
яку Ви очолюєте. 

— Це позаурядова організація, 
закладена при Вроцлавській полі-
техніці 1995 року, тобто вона діє 
вже 22 роки. Manus підтримує сту-
дентів, аспірантів, науковців у по-
шуку першої роботи, організуванні 
проекту, а також його фінансування. 
Заохочуємо студентів до активності, 
шукаємо фірми, які можуть спонсо-
рувати студентські наукові ідеї, до-
слідження. Фундація організувала 
пункти гастрономічні, копіювальні, 
роздруку, хостели — щоб студенти 
мали можливість вивчати нові місця, 
обмінюватися соціокультурним до-
свідом, навчитися створювати фір-
ми, прораховувати ризики, розвива-
тися фінансово, просувати продукт, 
заохочувати клієнтів, знати, як на це 
все здобути гроші.

— Як співпрацюють молоді науков-
ці двох університетів — Львівської по-
літехніки і Вроцлавської? 

— Ми завжди активно обмінює-
мося інформацією про конференції 
та інші заходи, що відбуваються у 
наших університетах, про можли-
вості, проекти. Запрошуємо ваших 
молодих науковців до себе. Зустріча-
ємося періодично, спілкуємося. Так 
виникають спільні ідеї, проекти, на 
які разом шукаємо фінансування.

До теми. Рік тому, на VI Форумі 
Litteris et Artibus РМВ Політехніки 
уклала угоду про співпрацю з фунда-
цією Manus. Що за цей час вдалося 
здійснити? Розповідає голова РМВ 
Олександр Березко: 

— Насправді рік — це зовсім не-
багато, якщо дивитися на це з по-
гляду академічної співпраці. За час, 
який минув від підписання угоди, 
ми розробили концепцію спільного 
проекту, який плануємо оформити 
як грантову пропозицію програми 
Erasmus+. Фундація Manus і особисто 
Войцех є партнерами, на співпрацю 
з якими ми дуже розраховуємо.

Розмовляла Ірина МАРТИН
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підготовка фахівців

Наука й навчальний 
процес працюють у парі
Кафедра електронних обчислювальних машин ІКТА щороку має 

великий попит в абітурієнтів не лише через актуальність фаху, а й 
тому, що тут практикують тісний зв’язок науки й навчального процесу. 

Кафедру щороку поповнює мо-
лодь, яка дедалі більше розуміється 
в „азах“ комп’ютерних технологій, 
і це враховують у навчальних про-
грамах. Ще один позитив — доступ 
до найновіших комп’ютерних за-
собів: персональних комп’ютерів, 
убудованих комп’ютерних систем, 
серверів, робочих станцій тощо, а 
також дистанційний доступ до ве-
ликих комп’ютерних систем та су-
перкомп’ютерів.

— Цікавимося найновішими за-
собами проектування комп’ютерних 
систем на Заході, основні з них має-
мо в наших лабораторіях, дбаємо про 
наповнення навчальних дисциплін 
найсвіжішою інформацією з роз-
витку галузі, — говорить очільник 
кафедри професор Анатолій Мель-
ник. — Підвищуючи свій рівень, 
створили власні засоби високорів-
невого проектування, що не посту-
паються кращим світовим зразкам. 
Часто вводимо нові дисципліни з 
розвитку технологій комп’ютерно-
го напряму (крім базових, які теж за-
знають осучаснення). Орієнтуємося 
на навчальні плани, які рекоменду-
ють університетам світові професій-
ні організації IEEE та АCM (США), 
IEE (Англія).

Понад 90 відсотків викладачів 
кафедри — її випускники, які пара-
лельно займаються науковою або 
проектною діяльністю за фахом 
(якщо її нема в університеті, — на 
ІТ-фірмах Львова). А те, що спе-
ціалісти тут хороші, свідчить не-
величкий, але дуже промовистий 
факт: американська фірма Cypress 
Microsystems, знайшовши за публі-
каціями науковців кафедри, з їх-
ньою допомогою відкрила у Львові 
невеличкий підрозділ, який переріс 
у відділ, де впереваж працюють полі-
техніки. Подібною ситуація була й зі 
створенням SoftServe — найбільшої 
нині IT-компанії України.

— Я читаю дисципліну „Архі-
тектура комп’ютерів“, у якій даю 
студентам базові положення, а 
вже в черговому семестрі два до-

центи — проектанти вбудованих 
комп’ютерних систем фірми Cypress 
Microsystems проведуть цикл лекцій 
та лабораторні заняття, на яких оз-
найомлять студентів із архітектурою 
одного з найпоширенішого у сві-
ті комп’ютера фірма ARM, — каже 
Анатолій Олексійович. — Студен-
там пропоную самотужки проекту-
вати власні процесори. Для них на 
кафедрі доступний потрібний для 
цього інструментарій та програмні 
засоби. Мушу зазначити, що можли-
вості для тих, хто хоче знати більше 
від університетської програми, — 
колосальні. Раніше цього не було, 
хоча це не завжди на користь універ-
ситетській науці: якогось року після 
традиційної зустрічі майбутніх магі-
стрів із керівниками IT-підприємств 
Львова ми навіть в аспірантуру не 
мали кого взяти, бо всі обрали висо-
кооплачувану роботу.

Вихованці кафедри завжди мали 
тісний зв’язок із виробництвом, із 
наукою. Старші покоління прохо-
дили вишкіл в НДКІ „ЕЛВІТ“, який 
властиво й був основною базою 
практичної підготовки фахівців 
(нині цей зв’язок дуже послабле-
ний). Багатьох „виховала“ колишня 
філія кафедри в Науково-дослідному 
радіотехнічному інституті (тепер — 
Львівський НДРТІ). Нині більшість 

студентів торує свій шлях у різних 
ІТ-фірмах, де виконує і впроваджує 
реальні проектні роботи напряму 
„Комп’ютерна інженерія“, які зго-
дом стають основою бакалаврських 
чи магістерських робіт.

Долучають студентів і до ка-
федральної науки. У складі різних 
груп вони опрацьовують сигнали, 
зображення, засоби високорівнево-
го проектування комп’ютерів, ор-
ганізовують діяльність колективів 
роботів, досліджують кіберфізичні 
системи (за цим напрямом цього 
року завершують науково-дослідну 
роботу) тощо. Своїми досягнення-
ми науковці діляться у віснику Львів-
ської політехніки „Комп’ютерні 
системи та мережі“. Торік вийшли 
перші два числа англійськомовного 
журналу „Досягнення в кіберфізич-
них системах“ (зареєстрований у 
Міністерстві юстиції як окреме фа-
хове наукове видання). Цього року 
до друку підготували ще два числа. 
У них, окрім політехніків, публіку-
ють статті українські й зарубіжні 
науковці. Планують надалі готува-
ти тематичні випуски. Уже готова до 
друку монографія з робочою назвою 
„Кіберфізичні системи“ (у розвине-
них державах, зокрема США і Китаї 
— це стратегічний напрям розвитку 
інформаційних технологій). 

У межах науково-дослідної ро-
боти за цим напрямом працюють 
викладачі практично всіх кафедр 
інституту, тож результати науко-
вих доробків вони відразу вносять 
до навчальних програм своїх дис-
циплін. Оскільки ринок уже вимагає 
фахівців цього профілю, підготува-
ли документацію, навчальний план і 
навчальні програми з усіх дисциплін 
спеціалізації „Кіберфізичні систе-
ми“ та сподіваються на її впрова-
дження.

— Ураховуючи те, що сьогодні 
проектування комп’ютерів скон-
центровано у великих закордонних 
фірмах, маємо реагувати на це й го-
тувати для ІТ-фірм фахівців значно 
ширшого спектру, зокрема і в галу-
зі кіберфізичних систем, основою 
яких є технології спеціальності 
„Комп’ютерна інженерія“ — вва-
жає Анатолій Мельник. — Цей світ 
стрімко змінюється, тому наші сту-
денти й випускники постійно підви-
щують свою освіту в ІТ-університе-
тах ІТ-фірм та через інтернет. 

Катерина ГРЕЧИН
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достойна гостя

Як перемогти в інформаційній війні
Як нас бачить світ, через призму яких ЗМІ формується розуміння 

ситуації в нашій країні, як кожен із нас може впливати на це 
і які ознаки справді демократичного суспільства й чи довго нам 
до цього йти. Так багато і таких стратегічно важливих питань 
обговорювали 30 листопада у Львівській політехніці на зустрічі 
з відомою журналісткою, очільницею Української служби „Голос 
Америки“, експерткою з питань України, Східної Європи та свободи 
слова на пострадянському просторі Мирославою Ґонґадзе. 

Зустріч організував Міжнародний 
інститут освіти, культури і зв’язків 
із діаспорою на чолі з Іриною Ключ-
ковською.

Привітав гостю перший прорек-
тор професор Володимир Павлиш, 
наголосивши на важливості її думки 
щодо розвитку сучас-
них українських ЗМІ та 
загалом відображення 
української ситуації у 
світі.

Спілкування з Ми-
рославою Ґонґадзе було 
надзвичайно динаміч-
не і більше нагадувало 
обговорення важливих 
проблем і пошук шляхів 
їх вирішення. До голов-
ної зали Політехніки 
посходилися зокрема 
майбутні журналісти, 
міжнародники нашого 
університету та Франкового, а також 
уже знані фахівці львівських медіа. 
Це дає надію, що зміни відбудуться 
обов’язково.

— Для мене важливо знати, що 
вас цікавить. Щоразу перед виходом 
в ефір думаю про те, що саме вам по-
трібно, як допомогти зрозуміти цей 
світ краще, як дати нагоду розвива-
тися, як вселити віру в те, що все у 
ваших руках — усі рішення, майбутні 
кроки — все залежить тільки від вас, 
бо ніхто в житті вам нічого не винен, 
рухатися вперед — це ваше завдан-
ня, — розпочала зустріч Мирослава 
Ґонґадзе.

Чимало цікавого гостя розповіла 
про роботу Української служби „Го-
лос Америки“, яка була серед перших 
українських ЗМІ, створених у телеві-
зійному просторі США ще на початку 
1990-х років. Казала, що мріяла пра-
цювати там — так і сталося.

— Коли розпався СРСР, у США чо-
мусь вирішили, що вже не треба роз-
повідати світові про те, що відбува-
ється на пострадянському просторі. 

Насправді це було нерозуміння труд-
нощів переходу від тоталітаризму до 
демократії, складності побудови сер-
йозних інституцій. Тож 10–15 років 
відбувалося спустошення наших ре-
сурсів. І зараз маємо наслідок цього 
— це місце зайняли російські медіа. 

Вони наростили свої інформаційні 
ресурси і на сьогодні закрили нішу не 
лише російськомовного продукту, а й 
англійськомовного, який виходить із 
цієї частини світу. Тож, шукаючи ін-
формацію про Україну англійською 
мовою, передовсім знаходимо ін-
формацію російських медіа. Це вели-
ка небезпека. Бо західні журналісти, 
зазвичай не знаючи контексту подій 
у нашій державі, використовують ці 
ресурси. Тож самі журналісти стають 
інструментом у цій інформаційній 
війні, — наголосила гостя.

Боротьба з поданням правдивої 
інформації триває постійно. Мирос-
лава Ґонґадзе навела чимало прикла-
дів, як їхня служба працює, щоб світ 
отримував достовірну інформацію 
про Україну, а ми — про сприйняття 
нас у світі. Журналісти „Голосу Аме-
рики“ завжди дуже ретельно підхо-
дять до відбору інформації, переві-
ряють джерела, максимально точно і 
достовірно перекладають іншомовні 
тексти. Лише так, переконана жур-
налістка, можна перемогти і не до-

пустити, щоб українські журналісти, 
які використовують іноземні джере-
ла інформації, не ставали жертвами 
російської пропаганди.

Мирослава Ґонґадзе переконана, 
що будь-яка пропаганда — це зло. 
Тому завжди бореться за те, щоб 
журналістські матеріали були інфор-
мативними, а не пропагандивними, 
показуючи і добрі, і погані сторони 
тієї чи іншої ситуації. Головне — 
завжди говорити правду. Порадила і 
майбутнім журналістам, і просто чи-
тачам ніколи не перепощувати стат-
ті, якщо зачепив заголовок. Завжди 
треба читати інформацію з кількох 
джерел, не реагувати з коментарями 

швидко і зразу. 
— Коли читаю 

українські ЗМІ, мені 
крутиться голова. На 
жаль, все змішане — 
думки, позиції, факти, 
все перевернуте з ніг 
на голову. Нема чіт-
кості у формулюванні. 
Журналістика повинна 
базуватися на фактах, а 
не на ваших уявленнях 
про ці факти. В Україні 
дуже часто журналісти 
будують висновки на 
власних уявленнях про 

подію, — підкреслила Мирослава 
Ґонґадзе. — Українське суспільство 
більше хаотичне, ніж демократичне. 
Бо досі, на жаль, нема сильних інсти-
туцій — державної влади і верхо-
венства права. А лише вони можуть 
забезпечити стабільність і демокра-
тію в країні. Зараз наше завдання 
— принаймні створити незалежні 
медіа, щоб було сильне громадське 
мовлення, яке задаватиме тон. 

Запитань від студентів-журналіс-
тів було надзвичайно багато. Їх ціка-
вило все: і як стати добрим фахівцем, 
і з чого починала свою кар’єру пані 
Мирослава, які головні вимоги, щоб 
стати співробітником „Голосу Аме-
рики“ та ще багато-багато іншого. 
Головне, що радила Мирослава Ґон-
ґадзе, — багато читати і вчити іно-
земні мови, особливо англійську. 
Лише розумне й ерудоване суспіль-
ство і журналісти зокрема спроможні 
протистояти пропагандивній маши-
ні, яка веде інформаційну війну про-
ти України. 

Наталія ПАВЛИШИН
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наш календар

7 грудня — День місцевого самовряду-
вання. 
10 грудня — Міжнародний день прав 
людини. 
12 грудня — День Сухопутних військ 
України. 
13 грудня — Святого апостола Андрія 
Первозванного. 

Пам’ятні дати
7.12.1870 — помер Михайло Вербицький, 
український композитор, автор Націо-
нального Славня „Ще не вмерла Украї-
ни…“.
7.12.1900 — народилася Катерина Біло-
кур, українська майстриня народного 
декоративного живопису.
7.12.1881 — народився Микола Устияно-
вич, український письменник і громад-
ський діяч.
7.12.1936 — помер Василь Стефаник, укра-
їнський письменник, майстер новели.
8.12.1868 — у Львові засновано Товарис- 
тво „Просвіта“.
8.12.1884 — народився Юліян Опільський, 
український письменник.
8.12.1991 — у Біловезькій пущі очільни-
ки України, Білорусії та Росії ухвалили 
рішення про ліквідацію СРСР. 
9.12.1863 — народився Борис Грінченко, 
український письменник, педагог, лек-
сикограф, перекладач і критик.
9.12.1897 — народився Борис Тен (Микола 
Хомичевський), український поет-пере-
кладач.
11.12.1873 — у Львові засновано Наукове 
товариство ім. Т. Шевченка.
11.12.1891 — помер Олександр Потебня, 
український мовознавець.
12.12.1890 — народився Андрій Мельник, 
полковник, Голова Проводу ОУН-м.
12.12.1900 — помер Олександр Конись-
кий, український письменник.
12.12.1902 — помер Павло Грабовський, 
український поет і перекладач, засла-
ний до Сибіру, автор збірок поезій „З 
чужого поля“, „Кобза“.
13.12.1877 — народився Микола Леон-
тович, український композитор, автор 
всесвітньо відомого „Щедрика“, опери 
„На русалчин Великдень“.
13.12.1928 — народився Євген Сверстюк, 
український поет, літературний критик 
і правозахисник, автор творів „Собор у 
риштованні“, „Іван Котляревський смі-
ється“.
13.12.1963 — помер Василь Симоненко, 
український поет, автор поетичних збі-
рок „Земне тяжіння“, „Лебеді материн-
ства“.

до ювілею

Під прапором 
„Просвіти“

„Розвалилася руїна, 
покотилася лавина…“

А установча конференція То-
вариства української мови імені 
Тараса Шевченка у княжому Льво-
ві таки відбулася — у тому ж клубі 
будівельників, тільки 20 червня. 
Влада зрозуміла, що забороною 
вже нічого не вирішити. Українці 
прокидалися із затяжного сну. Від-
чувалося, що вже „розвалилася ру-
їна, покотилася лавина, і де в світі 
тая сила, щоб в бігу її спинила, щоб 
згасила, як огень, розвидняющийся 
день?“.

Від перших днів потужно за-
працювала обласна рада на чолі 
з Романом Іваничуком. Як чорт 
ладану, боялися об’єднаних у гро-
маду людей компартійні ідеологи, 
потопаючи в морі національного 
пробудження. 

Діяльність і дух Товариства 
відчувались у всьому. Численні 
акції в Галичині, поїздки на схід, 
повернуті із забуття імена укра-
їнських героїв, світочів науки й 
культури…

Як гриби після дощу, почали 
з’являтися осередки ТУМу (так 
скорочено називали Товариство, 
що дало привід недоброзичливцям 
називати нас „туманами“, хоча це 
вже погоди не робило — просвітя-

ни були горді свого призначення і 
розуміли лють влади, яка корчила-
ся в передсмертній агонії) на заво-
дах, в установах та закладах освіти. 

Роман Іваничук особливого 
значення надавав створенню осе-
редків у зросійщених за роки ра-
дянської влади інститутах. Він на-
голошував, що ще 1907 року у стат-
ті „Визволення Росії й українське 
питання“ Михайло Грушевський 
писав: „Поки українська мова не 
здобуде собі місця у вищій шко-
лі, поки вона не служить органом 
викладання в університетах та в 
инших навчальних закладах, поки 
вона не стала знаряддям наукової 
праці у викладанні і літературі, 
доти суспільство, народність, що 
розмовляє цією мовою, почувати-
меться на становищі нижчої, куль-
турно неповноцінної нації“.

Членові обласної ради Товарис- 
тва, асистентові інженерно-буді-
вельного факультету Ігореві Кар-
хуту було доручено підготувати 
ґрунт для створення осередку у 
Львівському політехнічному ін-
ституті. Рівночасно вели пошуки 
й переговори з представниками ін-
телектуальної еліти Політехніки, 
які змогли б протистояти чинному 
режимові, очолити Товариство й 
утвердити його в інституті.

Ярослава ВЕЛИЧКО
Далі будеПочаток у числах 34 – 36
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слово мовознавця

Пішов на гулі, а приніс ґулі!
Поневіряння української букви „ґ“ 

Звук „ґ“ упродовж 
сторіч, а може й тисячо-
річ, уживали в розмовній 
мові рівнобіжно з дав-
нім, суто українським 
„г“. Наша мова належить 
до слов’янської групи 
індоевропейської мов-
ної сім’ї, де проривний 
задньоязиковий звук „ґ“ 
перейшов у фрикатив-
ний „г“. У праслов’ян-
ській мові, імовірно, 
більшість слів вимовляли 
з „ґ“, та зі становленням 
білоруської, верхньо-
лужицької, словацької, 
чеської й української мов 
він перейшов у „г“. Звук 
„ґ“ лишився в деяких, 
суто українських словах, 
а згодом до нашої мови 
ввійшли слова з „ґ“ від 
инших мов і до нині цей 
процес триває.

У давньоукраїнських 
писемних пам’ятках 
ХІV ст. звук „ґ“ переда-
вали буквою „к“: квалть, 
буквосполукою „кг“: 
кгвалт, кгрунт, Кгедимі-
нович, Скиркгайло тощо 
(у стародруках ХІХ ст. 
вживали „кг“ як „ґ“ 
О. Павловський у першій 
„Граматиці живої укра-
їнської мови“, С. Писар-
жевський, І. Білецький, 
видавці альманаху „Мо-
лодик“ та „Записок Пів-
денно-Західного відділу 
Російського географіч-
ного товариства“ й ин.) 
пізніше — латиною „g“: 
Gанжа, Gаладанz, grаты, 
groho, проgресь тощо.

М. Гатцук і К. Шей-
ковський пропонували 
власні спеціяльні знаки 
для писання „ґ“. Позна-
чали її на письмі також як 
„ґ’“, „г“. Особливе напи-
сання „ґ“ вперше подибу-
ємо в Пересопницькому 
Євангелії (1556–1561). 
Найраніше фіксування 

щодо розрізнення g/h 
пов’язане саме з власни-
ми іменами. Від XVI ст. 
диграф „кг“ шириться 
на иншу лексику: khrunt. 
Тоді ж український поле-
міст Мелетій Смотриць-
кий у своїй „Грамати-
ці слов’янській“ (1619) 
уперше вжив знак „ґ“ як 
запозичину письмівко-
вого різновиду грецької 
γ „гами“. У „Лексиконі“ 
Памви Беринди (1627): 
ґвалть, ґезь, ґузы, педа-
ґоґь, румиґаю тощо, а та-
кож у „Граматиці слов’я-
но-руської…“ Михайла 
Лучкая та у друкованих 
творах ХVІІ–ХVІІІ ст. 
Сучасний варіянт „ґ“ 
вживали в українській 
мові на письмі й у дру-
ці ХVІІІ — на початку 
ХІХ ст., щоправда з пе-
рервами.

На теренах східних 
етнічних земель України 
до 1905 р. букви „ґ“ май-
же не вживали. 1905 р. 
російський царат дещо 
послабив тиск на укра-
їнське друковане слово 
й цю фонему ввели в обіг 
для продукції видавни-
чої справи та ЗМІ. На за-
хідних теренах України 
букву „ґ“ вводять: Й. Ле-
вицький до „Граматики“, 
М. Шашкевич до „Азбуки 
й абецадла“, а після рі-
шення „Собору учених 
руських“ у Львові вона 
стала доконечним склад-
ником усіх правописних 
систем, наприклад, у 
першому українському 
щотижневику „Зоря Га-
лицька“, в офіційному 
правописі української 
мови в Галичині Є. Же-
лехівського (т. зв. „же-
лехівка“ початку 90 рр. 
ХІХ ст.) тощо. 

Оскільки українська 
мова та правопис у нас 

ніколи не були об’єктом 
лише філологів, а пер-
шорядно — політиків, то 
„Український правопис“ 
(1929) ретельно виписав 
правила вживання букв 
„г“ й „ґ“. У розпал штуч-
ного Голодомору 1932–
1933 рр. з ідеологічних 
міркувань цей правопис 
затято „пропололи“ в бік 
змосковлення. Зокре-
ма реформатори-укра-
їнофоби Н. Каганович 
і А. Олінтер вилучили з 
абетки букву „ґ“ за нака-
зам секретаря ЦК Ком-
партії України П. Пости-
шева. Новий правопис 
(1933), як і ті, що після 
нього, утвердили цю 
наругу над українською 
мовою, бо мали на меті 
„забезпечити єдність із 
правописом російським, 
усунути розбіжності у 
спільних місцях укра-
їнського й російського 
правописів“. Натомісць 
на Галичині до 1939 р. й 
на Закарпатті до 1944 р., 
тобто до т. зв. „приєд-
нання“ цих теренів до 
зрадянщеної України, 
букву „ґ“ вживали.

Із відновленням 
Української державнос-
ти (1991) букву „ґ“ вер-
нули до абетки. Хоча 
звук „ґ“ та слова з цією 
буквою нарід ніколи й 
не вилучав із розмовної 
мови аґу, ваґон, ґава, ґа-
нок, ґирлиґа, ґринджоли, 
ґудзик, ґрегіт, ґражда 
тощо.

Зрозуміліше й логіч-
ніше зазвучали слова: 
грати (дієслово) — ґра-
ти (решітка), гулі (гу-
ляння) — ґулі (нарости 
на тілі), гніт (ярмо, тя-
гар) — ґніт (стрічка чи 
шнур для горіння), глей 
(кольорова гончарна 
глина) — ґлей (згуслий 

сік плодових дерев), гол-
ка (гострий стрижень) — 
ґолка (сорт пшениці без 
остюків).

Чинний правопис 
вибірково усталює вжи-
вання „г“ в давніших за-
позичинах на місці h, g: 
грамота, генерал, гінді, 
Англія, Гегель, Магомед, 
Гаага тощо. У грецизмах 
на місці γ (гама) та ин-
ших звукосполук ужи-
вають „г“: гео- (геолог), 
гігро- (гігроскопічний), 
грам- (грамофон), гід-
ро- (гідрологія), гіпер- 
(гіперкуб), гіпо- (гіпо-
функція), голо- (голо-
грама) тощо. 

Певні зміни було 
внесено до III виданку 
правопису (1990), який 
доповнили й виправи-
ли 1993 р. (IV вид.) та 
1996 р. (V вид.). У „Про-
єкті найновішої редакції 
Українського правопи-
су“ (1999) використали 
чинний правопис із де-
якими правилами, узго-
дженими з варіянтом 
1929 р. й не більше. Ще 
1994 р. уряд ухвалив По-
станову про готування й 
видавання у новій редак-
ції „Українського право-
пису“, але через шалений 
спротив українофобних 
медій, науковців-захис-
ників радянської мовної 
політики, зокрема акад. 
П. Толочка й В. Русанів-
ського, уже підготовле-
ний проєкт нового пра-
вопису відкинули.

Микола ЗУБКОВ,
мовний експерт                                                 

Технічного комітету
стандартизації                                                        

науково-технічної                       
термінології

Закінчення                                                 
в черговому числі
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разом із BEST

EBEC Challenge, коли „рулять“ 
найрозумніші
П’ять днів (від 27 листопада до 1 грудня) особливо інтенсивної 

роботи, безліч ідей, спроб і експериментів — саме так працюють 
команди під час Інженерних змагань EBEC Challenge у Львівській 
політехніці. Щороку восени цей „вибух мозку“ для студентів-
політехніків організовує молодіжна організація BEST. Цього разу 
вони особливі, адже навесні політехніки організовуватимуть 
національний етап EBEC Challenge у Львові.

Насправді все починається ще за-
довго до самих змагань. Адже перш 
ніж „вийти в світ“, BEST-івці все 
ретельно планують, учать тих, хто 
лише потрапив до команди. А вже 
потім відбувається відбір команд, які 
зголосилися до участі. Найцікавіше, 
що окрім добрих знань із інженерії, 
англійської мови, щоб на міжна-
родному рівні гідно презентувати 
свої напрацювання і не осоромити 
університет, усіх перевіряють на 
адекватність. Тобто запитують про 
всяку-всячину, яка має відкрити гли-
бинні комплекси чи потенціал учас-
ників. Як ось, що ви робили б, якби 
ваша команда була олівцями, які 
потрапили до блендера? Тож може-
те собі уявити, наскільки треба мати 
оригінальне мислення, щоб вигада-

ти щось адекват-
не. Та, зрештою, 
завдання команди 
отримують дуже 
оригінальні. Ду-
маю, що після 
таких змагань за-
питання на сесії 
їм здаватимуться 
просто примітив-
ними. 

У категорії 
CaseStudy (розв’я-
зання теоретич-
них, технічних чи 

управлінських завдань) завдання 
були різні. Наприклад, для конди-
терської фабрики „Світоч“ треба 
продумати забезпечення її віднов-
лювальною енергією. Учасники ко-
манд мали не лише запропонувати 
цікаві ідеї, а й прорахувати затрати 
на нововведення і час, потрібний для 
їх окупності. Студенти пропонували 
й сонячні батареї, і підлогу, яка від 
кроків виробляє енергію. Тобто було 
чимало цікавих і, головне, практич-
них пропозицій. 

Та це ще не так складно. А як вам 
таке завдання — колонізація іншої 
планети? Усі команди наголосили, 
що найперше нову планету озеле-
нять, а потім заселятимуться груп-
ками, розбудовуючи невеличкі коло-
нії, а не всі зразу. 

Третього дня було, мабуть, 
найскладніше завдання — по-
кращити транспортну систему 
Львова. Студенти запропонували 
застосовувати програму Google 
API, щоб аналізувати кількість 
транспорту на дорозі, а також 
встановити певний ліміт, скільки 
машин мають їхати на якій до-
розі. Є навіть п’ятирічний план 
для застосування такої системи 
і створення спеціальних карток 
руху авто, які би під’єднувалися 

до навігатора телефону, а також за-
пропонували створити нову систему 
доріг. І це все зробила одна команда 
— 4 parts — 1 mind.

Категорія TeamDesign (практич-
не розв’язання певного технічного 
завдання) завжди дуже складна. Бо 
фактично з гори сміття треба зро-
бити конкретний прилад, який ще й 
працюватиме. Цього разу впродовж 
трьох днів із різноманітних дротів, 
пластиліну, світлодіодів майструва-
ли пристрій, у якому одна за одною 
мали засвічуватися лампочки у пев-
ній послідовності. 

Інженерні змагання вже давно 
себе зарекомендували як універсаль-
на можливість політехнікам переві-
рити власні знання і сили, вміння 
діяти в екстремальних ситуаціях, 

демонструвати ораторські здібно-
сті та продуктивно спрацьовуватися 
з різними людьми у випадках, коли 
обмежені ресурси, час, а емоції аж 
зашкалюють.

Оцінювали ідеї та напрацювання 
команд судді з різних галузей: пред-
ставник Nestle Назар Старушок, 
асистент кафедри систем штучного 
інтелекту ІКНІ Юрій Кривенчук, 
представник Dialog Semiconductor 
Сергій Тітков, студент Роман Ганус. 

Отож, цьогоріч перемогу в кате-
горії TeamDesign здобула команда 
Regular team, друге місце — „Свято“ 
і третє — Sunshine. 

У категорії CaseStudy перемож-
цями стала команда 4 parts — 1 mind, 
другою — Players, третє місце посіла 
команда „Собака Кирило“.
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рідні терени

До ентузіастів тягнеться молодь
Соломія Риботицька вже другий рік очолює молодіжне 

крило суспільно-культурного товариства „Надсяння“. Як 
член ради товариства є однією з активних його учасниць. 

Цю важливу ділянку роботи їй 
довірили одразу, як тільки стала 
членкинею „Надсяння“. Дивилася, 
як злагоджено й чітко працюють 
старші, і прагнула в подібному руслі 
зорганізувати й свою роботу. Однак 
молоддю керувати складніше, бо всі 
вчаться й працюють, тож довело-
ся шукати особливого підходу. Для 
зручності спілкуються через соці-
альні мережі, обмінюються новина-
ми, дебатують. Однак, щомісячно 
зустрічаються на зборах. Багато ін-
формації подають у Фейсбуці та на 
сайті „Надсяння“.

— Наша мета — зберегти історію 
для майбутніх поколінь українців, — 
говорить Соломія Риботицька. — Ми 
не претендуємо на Перемишль, як 
поляки на Львів, але будемо обсто-
ювати справжню українську історію 
в пресі, інтернеті. Я знаю польську 
мову, багато дискутую з поляками, 
ніколи не мовчу, коли польські жур-
налісти пишуть неправду стосовно 
нашої історії, дебатую нарівні з усі-
ма істориками. Упевнена: ніхто не 
може нав’язувати нам своєї точки 
зору на нашу історію, мусимо ша-
нувати своїх героїв, незалежно від 
того, як на них дивляться наші су-
сіди. Дуже тішить, що нас читає не 
лише молодь, а й старше покоління 
в Україні, Італії, Канаді, США, Ні-
меччині, Польщі. Не так давно не-
великим накладом вийшла книжка 
Романа Грицевича та світлої пам’я-
ті Мирослава Бардахівського про 
їхнє надсянське село Мацьковичі 
(автори презентували її на зборах 
„Надсяння“, електронну версію ми 
розмістили на сайті „Надсяння“). 
Родина п. Мирослава, яка живе в 
Канаді, прочитала її, і для нього це 
було великою втіхою (мав чимало 
планів, але, на жаль, цьогорічного 
Дня Незалежності його не стало). 
Найактивніше спілкуємося з укра-
їнцями з Перемишля, їздимо одні 
до одних на різні заходи. Дружимо 
з перемиським молодіжним гуртом 
„Крайка“, який співає автентичних 
надсянських пісень і час від часу кон-
цертує у Львові. 

Хоча при кожному суспіль-
но-культурному товаристві гурту-

ється молодь, та для серйоз-
них справ її зазвичай замало. 
Молоді надсянці це врахову-
ють, саме тому дбають про 
єднання молодіжних органі-
зацій різних товариств. Пла-
нують налагодити контакти з 
іншими прогресивними гро-
мадськими організаціями, які 
є у Львові.

— Зорганізувати молодь 
нині дуже проблематично, 
— зізнається пані Соломія. 
— Раніше вона тягнулася до 
товариства, бо тут можна 
було отримати візу. Тепер це 
вже не актуально, тож муси-
мо думати, чим привабити 
її. Серед завдань — прове-
дення спільних акцій, тіс-
ніший зв’язок з учасниками 
проекту „Локальна історія“, 
„старшим“„Надсянням“ і та-
бором-експедицією „Вирій“, 
поїздки на рідні терени (відвідуван-
ня пам’ятних і дорогих для надсянців 
місць, догляд, фіксування, фотогра-
фування українських цвинтарів у 
Польщі тощо), випуск книжок, роз-
міщення їх на сайтах. Маємо чимало 
зібраного тексту, але бракує коштів 
на видання книжок. Цю проблему 
якраз могли б розв’язати ґранти. 
Знаю, що Канада готова їх нам на-
давати, то ж справа — за нами. 

До ентузіастів тягнеться молодь. 
Так Станіслав Клосовський (його ро-
дина родом зі Старого Брусна, що на 
Любачівщині) через „Вирій“ вийшов 
на товариство „Надсяння“. Хлопець 
досліджував історію Старого Брусна. 
Нещодавно їздив до бабусі в Пере-
мишлянський район, зробив відео-                                         
репортаж із нею. А це вже збереже-
на пам’ять. Пані Соломію тішить 
така молодь. Вона мріє зібрати коло 
себе таких людей, які створили б 
менеджмент товариства. Планує 
брати участь у різноманітних гран-
тах, у „Вирії“, належно використо-
вувати патріотичний порив молоді, 
створювати конкретні, обґрунтовані 
проекти, які можна пропонувати об-
ласній владі. Робить усе, щоб налаго-
дити діалог із українськими дітьми 
з Польщі та їхніми батьками, аби 

школярі приїжджали на екскурсії до 
Львова, Моршина, Трускавця, до літ-
ніх таборів, бо „часто в суботу коло 
Личаківського цвинтаря бачу поль-
ські автобуси з дітьми та молоддю. 
Їм розповідають, як процвітав Львів 
„за Польщі“ й не вважають той час 
поневоленням Львова. Я теж вивча-
ла викривлену історію України, її ще 
й досі правильно не висвітлено. На-
шим дітям маємо розказувати прав-
диву історію“. 

Соломії Риботицькій є з кого 
брати приклад у товаристві, адже 
його голова Володимир Середа — 
не лише фанатично відданий своїй 
справі, а є „ходячою енциклопе-
дією“: добре знає історію всіх сіл 
і містечок Надсяння, тих, хто там 
жив, годинами може розповідати 
про трагічні події, що відбулися 
після Другої світової війни, дбає 
про налагодження добрих стосун-
ків із сусідами. Його натхненням й 
ентузіазмом переймається й сама: 
окрім того, що виховує двох діто-
чок, ходить на дві роботи, —левову 
частку свого часу віддає на користь 
товариства, жартуючи, що це „спра-
цьовує українська генетика“.

Катерина ГРЕЧИН
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творчі зустрічі

„Гаудеамус“ і „Поліфонія“ — 
спів і музика для душі

Народна академічна хорова ка-
пела НТУУ „КПІ“ відсвяткувала 
70-річчя сценічної діяльності. 
До музичних вітань долучилися 
і студенти Львівської політех-
ніки — народна хорова капела 
студентів „Гаудеамус“ привезла 
до столиці пісенні подарунки.

Народна академічна хорова капе-
ла НТУУ „КПІ“ від часу створення і 
дотепер пройшла складний шлях. Її 
репертуар розмаїтий — класичні хо-
рові твори, духовна музика, україн-
ські народні пісні й багато сучасних. 
Як і „Гаудеамус“, вона намагається 
знаходити в творчості щось нове, 
не спинятися на досягнутому. Кілька 

років тому колектив гостю-
вав у Львівській політехніці.

Ювілейний концерт ка-
пели КПІ, якою диригувала 
Юлія Дума, відбувся 23 ли-
стопада в залі засідань Вче-
ної ради в першому корпусі 
київського університету. 
Основу виступу складали ду-
ховна музика й твори сучас-
них композиторів. „Гаудеа-
мус“ запропонував слухачам 
українську народну пісню 
„Ой на горі сніг біленький“ і 
коломийку в обробці Миколи 
Гобдича, яка супроводжува-
лася ударними й шумовими 
ефектами. Публіка сприй-
няла виступ львівського ко-
лективу дуже позитивно, а 
виконання коломийки ви-

кликало емоційний резонанс і вигу-
ки „браво“. Після концерту, на якому 
було багато гостей, зокрема ректор 
Національної музичної академії Во-
лодимир Рожок і головний керівник 
капели „Думка“ Євген Савчук (ви-
соко оцінили виступ „Гаудеамуса“), 
відбулася спільна вечірка. Наступ-
ного дня для львів’ян організували 
екскурсії визначними місцями Ки-
єва.

Камерний оркестр „Поліфо-
нія“ і галицький камерний хор 
„Євшан“ третього грудня дали 
спільний концерт у Львівському 
будинку органної і камерної му-
зики — Magnificat Vivaldi.

Незважаючи на вечір неділі, зала 
була повна і дуже тепло реагувала на 
кожен твір. Музика бароко — духов-
ні твори та арії з опер Ґеорґа Генде-
ля, Ґеорґа Філіпа Телемана, Йогана 
Крістіана Баха, Генрі Перселла — 
стала для публіки передріздвяним 
подарунком від цих двох колективів, 
які співпрацюють уже не вперше. 
Родзинкою концерту виконавці об-
рали „Магніфікат“ Антоніо Вівальді 
— ціле музично-співоче полотно, 
що задіяло на сцені 70 осіб, як хо-
ристів, так і музикантів. Доповнили 
їхній виступ солісти — Орися Гуга 
(мецо-сопрано), Лідія Ковач (со-
прано), Людмила Стецька (сопрано), 
Володимир Шинкаренко (баритон).

Наталя ЯЦЕНКО

книги, музика, кіно

 • Уперше українською у „ВСЛ“ 
вийшла книга відомої американської 
письменниці, лауреатки Пулітцерів-
ської премії Сильвії Плат „Під скля-
ним ковпаком“. Це єдиний роман 
авторки, його перекладено багатьма 
мовами. Український переклад зроби-
ла Ольга Любарська, художнє оформ-
лення — Анастасія Стефурак. „Під 
скляним ковпаком“ — це напівавто-
біографічна розповідь про соціальні й 
ментальні „ковпаки“, під якими пере-
бували жінки у 1950-х роках. Видання 
Старого Лева унікальне не лише тому, 
що перше в Україні, а й тому, що ілю-
строване — Анастасія Стефурак на-
магалася відтворити в оформленні 
книжки атмосферу Нью-Йорка сере-
дини минулого століття.

 • Одеський рок-гурт Epolets 
презентував новий альбом „Діти 
моря“, який містить композиції 

про пристрасть, розлуку, глоба-
лізацію, ну, і любов, звісно. До 
цього четвертого альбому групи 
ввійшло вісім треків, три з них 
вийшли раніше як синґли. Пісні 
описують історії, які реально пере-
жили учасники групи. „Це те, яким 
ми бачимо світ сьогодні, і те, як ми 
на нього реагуємо. Через ввесь аль-
бом червоною ниткою проходить 
тема моря. З одного боку, це сим-
вол нашої любові до нього і до міс- 
та, в якому ми народилися. Але це 
не головна думка. Під час гастро-
лей ми зустрічали безліч людей, в 
очах яких бачили той самий запал, 
ті ж самі буремні хвилі, те саме 
прагнення до свободи і безкраїх 
морських обріїв. Це нагадало нам 
нас самих“, — каже фронтмен гур-
ту Павло Варениця. Особливістю 
цієї музичної новинки є те, що це 
перший альбом в історії Epolets, до 
якого ввійшли треки лише україн-
ською мовою.

 • 23 листопада в український про-
кат вийшов фільм „З любов’ю, Він-
сент“ — перша в історії анімації 
стрічка, в якій кожен кадр нама-
льовано олійними фарбами. Фільм 
розповідає про художника Вінсен-
та ван Гога і стилізований під його 
творчість. В основі — натюрморти, 
пейзажі, герої 120-ти картин худож-
ника і листи з його особистого архі-
ву. Робота над фільмом тривала про-
тягом кількох років. Художники, що 
працювали над фільмом (115 худож-
ників із 19-ти країн, серед яких було 
і 13 українських митців), створили 
понад 65 тисяч картин, максимально 
наближених за стилем до робіт Він-
сента ван Гога. Митці також робили 
точні копії його полотен та адапту-
вали їх до вимог сюжету. На фільм, 
який формують картини, що ожили, 
витратили три тисячі літрів фарби.

Підготувала 
Наталя ЯЦЕНКО
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культурні орієнтири

Нехай усе буде кітч?!
Це страшне й незрозуміле слово „кітч“ за ближчого знайомства 

з ним виявилося явищем поширеним ще з кінця позаминулого 
сторіччя. Утім речі, які не мають мистецької (естетичну — 
інколи) цінності, але маніпулюють нашими емоціями, водночас 
не змінюють наші уявлення про реальність, були віддавна. І, 
знаєте, Україна, особливо її політика, є дуже кітчевою. Ці та інші 
одкровення про кітч можна було дізнатися, потрапивши на лекцію 
історика мистецтв Богдана Шумиловича в Центрі міської історії.

Кітч — відкрите поняття, це світ, 
який живе за своїми законами, він не 
є частиною мистецтва, але парази-
тує на ньому. Чеський філософ Томас 
Кулка у своїй монографії „Кітч і мис-
тецтво“ виділяє три основні риси, 
за якими можемо визначити, чи річ 
є кітчем чи ні. Якщо від споглядан-
ня, скажімо, якоїсь картини виникає 
базова емоція радості або смутку 
(частіше — перше), зображення є 
легко впізнаваним, не містить ні-
яких непрозорих символів, а також 
не змінює наші уявлення про реаль-
ність, то перед вами кітч. Науко-
вець виводить навіть формулу для 
розрізнення кітчевих і некітчевих 
речей, у якій є три важливі складни-
ки — цілісність, комплексність, ін-
тенсивність. Коли до твору не можна 
нічого ні додати, ні від нього відня-
ти, твір є унікальний і має вплив на 

мистецтво, не кажучи вже про ваше 
світосприйняття, то це однозначно 
не кітч. „Авіньйонські діви“ Пікассо 
й пейзажі Шишкіна — це витвір мис-
тецтва, який став предтечею кубізму, 
і кітч, який викликає замилування, 
але не становить мистецької цінно-
сті. Ще для більшого розуміння мож-
на зазначити такі особливості кітчу: 
у кітчевому творі символом мані-
пулюють, щоб емоційно прив’язати 
до нього референта (часто кітчеві 
підходи, як от асоціативний зв’язок 
„алкоголь — природа“, використо-

вує реклама), у кітчі саме зображен-
ня важливіше, ніж як зображено, 
реалістичність є несправжньою, бо 
дійсність прикрашена (згадуємо ра-
дянські фільми, схожі на казки). Кітч 
не любить іронії, критики, натомість 
культивує пафос.

Кітч з’явився у горнилі модерні-
зації як явище антимодерне. У сучас-
ному світі він став усепроникним і 
всюдисущим, дав людям розуміння, 
що все можна продати. Кітчмени — 
професійні імітатори, в яких не роз-
винена критичність, власне бачення 
світу, їм притаманне духовне лінив-
ство і втеча від реальності. Прикла-
дом класичного кітчу є схильність 
сучасників фотографуватися на 
місцях масових убивств, наприклад, 
в Освенцимі. Різновидом кітчу є 
кемп — підвищена театральність, 
схильність до штучності. Якщо кітч 

уводять до високого мисте-
цтва, то він стає мета-кітчем 
і втрачає свою кітчевість.

Проблема української 
культури в тому, що вона 
тягнеться до кітчу. Це осо-
бливо проявляється в музиці 
й у тих пам’ятниках, які в нас 
установлюють. Єдиним до-
слідником кітчу в Україні є 
Тамара Гундорова. В україн-
ській поп-культурі кітчу пре-
достатньо — Потап і Настя, 
гурт із Полтави „Принципова 

зміна“, „юний орел“ Поплавський… 
Навіть знаний ансамбль танцю ім. 
Вірського, на думку культурологів, 
балансує на межі між вдалою стилі-
зацією і кітчевим несмаком. Щодо 
того, чи є Дзідзьо, Дорн, Сердючка 
виявом кітчу, чи буфонадою — пи-
тання, на яке нема однозначної від-
повіді. Зрештою, кітчеві моменти, 
які, правда, не впливають на загаль-
ну творчість, можна знайти і в Ан-
друховича.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко

У „Планеті кіно“ відбувся до-
прем’єрний показ фільму 
Ахтема Сеітаблаєва „Кіборги“ 
за участю знімальної групи. 
Це історична й чесна картина, 
заснована на реальних подіях 
оборони Донецького аеропорту. 
Усі герої картини мають прототи-
пів. Авторкою сценарію є Наталія 
Ворожбит. Із нагоди виходу філь-
му команда „Кіборгів“ та Фонд 
„Повернись живим“ зорганізува-
ли ініціативу #ЯНебайдужий! У її 
межах із кожного придбаного на 
фільм квитка 5 грн перерахують 
на допомогу родинам загиблих 
кіборгів. У широкий прокат стріч-
ка виходить 7 грудня.

В Одесі відбулася прем’єра 
масштабного спільного про-
екту одеської й львівської 
Опер — твору „Набукко“. Цю 
оперу поставив режисер Василь 
Вовкун. Її місія, зазначив він, — у 
період найвищого напруження й 
людських тривог бути символом 
відновлення надії та справедли-
вості, підтримувати нашу віру в 
краще майбутнє. Міністр культури 
Євген Нищук назвав прем’єру 
опери „Набукко“ гарним пре-
цедентом спільної роботи двох 
театрів.

До Національного музею у Льво-
ві ім. А. Шептицького, власне до 
відділу українського мистецтва 
ХХ ст. (вул. Драгоманова, 42), 
привезли виставку творів Алли 
Горської. Авторка — художни-
ця-дисидентка, активна громад-
ська діячка. Київська галерея 
„Дукат“ привезла експозицію з 30 
її робіт, серед яких — портрети 
Шевченка, Симоненка, ескізи віт-
ражів, мозаїки, графіка. Виставка 
триватиме до 21 січня.

На камерній сцені Театру 
ім. М. Заньковецької — прем’єра 
емоційної вистави „Мій Роден“ 
із Наталею Лісовою в головній 
ролі. Постановка сценічно розпо-
вість про творче життя відомого 
скульптора Огюста Родена, а 
власне про його кохання до не 
менш, ніж він, талановитої скуль-
пторки Камілли Клодель. Особис-     
ту драму підсилюють мелодії 
Вівальді й показ творів митця. 
Переглянути виставу можна 16 і 24 
грудня.

За матеріалами інформагенцій
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безпека

Як вберегтися від нападу
Зима — це не лише відчуття казки, період свят і чарівні сніжинки, 

це пора підвищеної небезпеки, адже темніє взимку рано, 
транспорт ходить погано, сніг та лід погіршують можливість 
пересування, одним словом — ідеальна ситуація для нападу.

Китайський стратег Сунь Дзи 
стверджував, що виграний бій — це 
той, якого вдалося уникнути. Саме 
тому найкращий варіант урятувати 
себе — запобігти нападу, зводячи 
ймовірність небезпеки до мінімуму. 
Взимку темніє швидко, тому „заїж-
джена“ порада ходити лише освіт-
леними і багатолюдними вулицями 
буде особливо доречною. Обира-
ючи між шапкою та капюшоном 
(це особливо стосується дівчат), 
надавайте перевагу першому: ка-
пюшон дезорієнтує у просторі, 
обмежуючи поле зору, а це приту-
плює увагу і „грає на руку“ напад-
никові. Те ж стосується й навуш-
ників. Знімати гроші в банкоматі 
краще вдень, аби не підкинути 
зловмисникові ідею пограбувати 
вас. Якщо ви заздалегідь знаєте, 
що вам доведеться повертатися 
додому пізно — ваші одяг і взут-
тя, особливо, якщо ви — дівчина 
чи жінка, мають бути максимально 
комфортними й не сковувати ру-
хів, аби у разі небезпеки ви могли 
втекти. 

Але що робити, коли лихо таки 
трапилося і потрібно рятуватися? 
Бризкати в очі з балончика й бити 
в пах? Якщо представники чоло-
вічої статі вчаться битися ще з ди-
тинства, то дівчата й жінки, які, до 
слова, найчастіше стають жертвами 
нападів, потребують сторонньої 
допомоги. Як діяти в такій ситуації, 
особливо жінкам, читачам „Аудито-
рії“ розповіла майстер спорту з лег-
кої атлетики, тренер фітнес-клубу 
„Форма“ із понад 20-річним стажем 
Анна-Марія Смірнова.

— Профілактика завжди краща, 
ніж лікування, тому превентив-
ні заходи — перш за все. Не варто 
створювати провокативних ситуа-
цій, особливо це стосується дівчат, 
які вечорами самі ходять на високих 
підборах і в коротких спідницях. 
Якщо для такого образу є причина 
(певний захід), не варто йти самій 
— візьміть хоча би таксі. У мене 
непогана фізична підготовка, але я 
завжди озираюся, коли йду темною 
вулицею, якщо позаду бачу підозрілу 

особу — пропускаю її вперед, якщо 
йду пізно чи сідаю в таксі — мене 
завжди проводжають і зустрічають, 
або я повідомляю, де я є. 

Нападник завжди готується до 
нападу, жертва — ні, але зловмисник 
ніколи не чекає спротиву. Якщо вже 
сталася біда, для дівчат і жінок най-
краща зброя — крик і привертання 

уваги: якою би сильною не була дів- 
чина, чинити спротив чоловікові, 
тим паче, готовому до нападу, не 
варто. Бити в пах, як рекомендують, 
— не варіант: якщо не попасти точно 
в ціль або вдарити слабо — наслідки 
можуть бути катастрофічні, бо „не-
досвідчений“ удар, може розлютити 
нападника. Коли від вас щось вима-
гають — краще віддати, адже жит-
тя дорожче, а зловмисник усе одно 
візьме „своє“ — питання лиш, якою 
ціною. Я не битимусь із чоловіком, 
навіть якщо він буде нижчого зросту 
й візуально слабшим від мене, бо він 
усе одно чоловік, який за природою 
є сильнішим і, повторюю, він готу-
вався до нападу. Розмовляти і бла-
гати зловмисника також не слід, бо 
це тільки підсилить його відчуття 
переваги. Найкраще — вириватися, 
кидати сумку, дуже швидко бігти і 
кричати.

Щодо газових балончиків, ножів 
тощо скажу, що краще цього не но-
сити взагалі. По-перше, не факт, що 
вам стане сміливості використати 
цю зброю. По-друге, її можуть за-
стосувати проти вас: балончик у за-
критому приміщенні, ліфті, під’їзді 
недоречний, щоб застосувати його 
на вулиці, потрібно визначити на-
прям вітру, аби, знов-таки, самому 
не постраждати. Альтернатива є — 
ліхтарик: яскраве світло перед сами-
ми очима буде несподіваним. Хоро-
ша зброя — міцно затиснуті у руці 

ключі, цілити якими треба в зону 
очей. Також раджу дівчатам за-
йматися спортом — не лише, аби 
швидше бігати, а й щоб розвива-
ти впевненість у собі. Зловмисник 
завжди приглядається до жертви, 
оцінює її, тому, якщо ви матимете 
впевнений вигляд, він зможе пе-
редумати нападати на вас, — роз-
повідає Анна-Марія.

Спеціально для тих, хто думку 
тренера-жінки може сприйняти 
скептично, ми поспілкувалися і зі 
спортсменом-чоловіком — трене-
ром-реабілітологом фітнес-клубу 
„Форма“ Тарасом Чорнієм:

— Ми, чоловіки, можемо за 
себе постояти, але, якщо бути від-
вертим, коли ви один, а їх кілька 
— краще обійти цю компанію або 
віддати те, що вимагають. Колись 
наш колега, серйозний тренер із 
боксу, який готував чемпіонів, пе-

реоцінивши свої сили й можливості, 
дуже сильно постраждав під час ву-
личної сутички. Популярний „удар 
в пах“ — 100% провокація агресії. 
Вдарив нападника, і він упав — таке 
буває лише у фільмах. Носити балон- 
чики і ножі не раджу, адже у разі їх 
використання може бути складно до-
вести, що це було здійснено з метою 
самооборони. Краще застосовувати 
підручні засоби — ключі, телефон, 
ручку, якими можна зненацька зав-
дати легкого шоку зловмисникові, 
аби той вас відпустив. Щодо вико-
ристання зброї: потрібно не тільки 
вміти швидко реагувати, а й вчасно 
і правильно оцінювати, чи справді 
„потенційний зловмисник“ планує 
напасти на вас, до того ж не кожен, 
навіть у небезпечній ситуації, має 
сміливість вистрелити у людину.

Анастасія МОЗГОВА
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Горизонтально: 3. Міцне десертне вино родом із Си-
цилії. 5. Оптичний прилад, іграшка у вигляді трубки, 
усередині котрої розміщені під відповідним кутом 
дзеркальця, а між ними — шматочки різнокольоро-
вих матеріалів, які при обертанні трубки створюють 
усілякі візерунки. 9. Ґудзик, кнопка, гаплик, яким 
з’єднують одяг, взуття. 10. Мала планета, що оберта-
ється навколо Сонця переважно між орбітами Марса 
і Юпітера. 11. Установка, в якій здійснюється керова-
на ланцюгова реакція поділу атомних ядер. 13. При-
стрій, що виконує певний процес без безпосередньої 
участі людини. 14. Держава в Європі. 15. М’яка шкіра 
з ворсистою поверхнею, виготовлена способом жи-
рового дублення. 17. Сорт слив з круглими зеленими 
або жовтими плодами. 20. Заклад для стаціонарного 
лікування хворих. 23. Дочка критського царя Міно-
са, яка вивела Тезея з Лабіринту за допомогою клубка 
ниток. 25. Теслярський інструмент для ручного стру-
гання деревини. 28. Ріка в Іспанії та Португалії (що-
правда, португальці називають її Дору). 29. Авторська 
примітка в тексті п’єси. 31. Чорноморський дельфін. 
32. У давньогрецькій міфології — химерна істота, на-
півлюдина-напівкінь. 33. Спеціально навчені солдати 
диверсійно-розвідувальних підрозділів в армії США 
під час Другої світової війни. 35. Несприйнятливість 
організму до збудників інфекційних хвороб та впливу 
деяких отрут. 36. Індивідуальні особливості психіки 
людини, в основі яких лежить відповідний тип нерво-
вої системи: холерик, сангвінік, меланхолік, флегма-
тик. 37. Місце з’єднання проводів електричного кола.

Вертикально: 1. М’який білий вапняк, яким пишуть у 
школі учні. 2. Багатоярусна башта, яка слугує храмом 
для буддистів. 3. Дерев’яний верстат для живопису, на 
котрому встановлюють підрамок з полотном. 4. Ряд 
однакових несправжніх глухих арок на фасаді будівлі. 
5. Прізвище українського науковця ХV ст., який був рек-
тором Болонського університету, псевдонім якого Юрій 
Дрогобич. 6. Одяг мусульманських жінок у Середній 
Азії, що вкриває постать з голови до ніг. 7. Французь-
кий шансоньє, композитор, актор, який після землетрусу 
у Вірменії відвідав зруйнований Спітак. 8. Автономна           
республіка в Грузії. 12. Люб’язні слова, сказані комусь, 
приємний відгук про когось, похвала. 15. Думка, при-
пущення, що ґрунтується на ймовірності, можливості 
чогось. 16. Швидкий музичний темп. 18. За уявленням 

давніх греків, шар повітря, де перебували боги. 19. Спад-
ковий титул представників англійських найвищих про-
шарків дворянства. 21. Десятиногий морський рак. 
22. Капітан „Наутилуса“ в романі Жуля Верна. 23. Части-
на світу, що складається з двох континентів. 24. Плетена 
зі шнура прикраса для оздоблення одягу, штор, м’яких 
меблів. 26. Людина, яка не визнає авторитету, порядку, 
заперечує будь-яку державну владу. 27. Великий вокаль-
но-інструментальний твір для солістів, хору й оркестри. 
30. Член академії наук. 31. Доказ, що його наводять 
для підтвердження, обґрунтування чогось. 34. Рештки 
нижньої частини стебел, які залишаються на полі після 
скошування зернових культур. 35. Мусульманська фео-
дально-теократична держава, котрою править імам.
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13 14

15 16

17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27

28

29 30 31

32

33 34 35

36

37

Відповіді на кросворд, опублікований                          
у числі 36

Горизонтально: 5. Провіант. 8. Епіграма. 10. Емірат. 11. Яго. 13. Арах-
на. 14. Рубрика. 15. Дієта. 17. Сквер. 18. Клоун. 20. Стентор. 22. Атлан-
та. 24. Мегафон. 26. Адмірал. 28. Арсен. 29. Океан. 31. Намаз. 33. Прак-
тик. 35. Престо. 36. Ейр. 38. Стерня. 39. Ансамбль. 40. Графоман.

Вертикально: 1. Квартет. 2. Партер. 3. Гітара. 4. Ярмарок. 6. Ро-
маніст. 7. Туя. 8. Еко. 9. Маніфест. 12. Горголевський. 16. Антифон. 
17. Соломон. 18. Крона. 19. Наган. 21. Ерг. 23. Нар. 25. Ескадрон. 27. Ама-
зонка. 30. Атестат. 32. Агресор. 33. Пломба. 34. Космач. 36. Ель. 37. Ріг. 

J J J

Напис на коробці з ліками: „Перед застосуванням 
захворіти“.

J J J
Із творів учнів:
„У романі „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“ зобра-
жено ставлення гуцулів до свійських тварин“.
„Селянин був заможний: він мав свиней і дружину“.
„Треба мати мозок на плечах…“.
„Книжка — це безцінне кладовище знань!“
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Як подати оголошення 
в „Аудиторію“

Оголошення приймаємо від підприємств, 
організацій та приват них 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 ого ло шен ня — де-
сять днів до виходу газети.

 Адреса редакції: 79013, Львів, 
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.                  

Тел. (0322) 258-21-33, 
Е-mail:  audytoriya@gmail.com

Колектив кафедри іноземних мов Ін-
ституту гуманітарних та соціальних 
наук Національного університету 
„Львівська політехніка“ з глибоким 
сумом сповіщає про смерть на 83-му 
році життя колишнього старшого ви-
кладача

Мирослави Романівни Демедюк 

та висловлює співчуття рідним та 
близьким покійної.

запобігти, врятувати, допомогти!

Відпрацювання практичних 
дій у надзвичайних 
ситуаціях

У зв’язку з гібридною війною, 
яку Росія провадить на території 
нашої держави, і задля забезпе-
чення нормальних умов життє-
діяльності та безпеки населення, 
реагування на можливі надзвичай-
ні ситуації, органи управління та 
сили державної системи цивіль-
ного захисту від березня 2014 року 
переведено до функціювання в ре-
жимі підвищеної готовності. 

Почастішали випадки, коли на 
підприємства й установи з масо-
вим перебуванням людей надхо-
дять анонімні повідомлення про 
замінування, що змушує терміно-
во евакуйовувати людей, викликати 
вибухово-технічну службу для об-
стеження приміщень щодо наявно-
сті вибухових пристроїв. До того ж 
такі повідомлення надходять одно-
часно до декількох підприємств та 
установ міста. 

На виконання вимог керівних 
документів щодо підготовки під-
приємств та установ, де перебуває 
велика кількість людей, до дій у 
надзвичайних ситуаціях та „Пла-
ну основних заходів підготовки 
цивільного захисту Національного 
університету „Львівська політех-
ніка“ на 2017 рік“ 22 листопада в 
університеті проведено спеціальне 
об’єктове тренування під керівниц- 
твом першого проректора — голо-
ви комісії з надзвичайних ситуацій 
Володимира Павлиша. На трену-
ванні був присутній представник 
Навчально-методичного центру 
цивільного захисту Львівської об-
ласті Михайло Олійник. 

Під час тренування було відпра-
цьовано дві ввідні.

Ввідна № 1: 
О 15 год. 30 хв. невідома особа 

зателефонувала до приймальні рек-
тора та повідомила, що навчальний 
корпус № 11 заміновано.

Керівник тренування наказав: 
черговому диспетчерської служби 
віддати наказ директорові ІТРЕ 
терміново евакуювати співробіт-
ників та студентів з навчального 
корпусу № 11 та прилеглої тери-
торії; викликати до навчального 

корпусу № 11 керівників служб: 
аварійно-технічної, громадського 
порядку й пожежної безпеки.

Отримавши наказ на проведен-
ня евакуації, відповідальні ІТРЕ за 
оповіщення довели наказ до дирек-
тора та підрозділів інституту згід-
но з „Порядком дій відповідально-
го за оповіщення при отриманні 
повідомлення про загрозу або ви-
никнення надзвичайної ситуації“. 
Комендант навчального корпусу 
відчинив запасний вихід. Керівни-
цтво інституту евакуювало спів-
робітників та студентів із корпу-
су та прилеглої території. Після 
проведення евакуації керівники 
підрозділів інституту перевірили 
відсутність людей у приміщеннях 
корпусу та доповіли директорові 
інституту. Директор інституту до-
повів керівнику тренування про 
евакуювання співробітників та 
студентів з корпусу. Служба гро-
мадського порядку очепила бу-
дівлю з метою недопущення людей 
до корпусу та прилеглої території. 
Аварійно-рятувальна служба про-
вела протиаварійне відімкнення 
електро-, тепло-, водопостачання 
в корпусі з метою запобігти можли-
вому виникненню вторинних чин-
ників ураження. Про ці дії керівник 
аварійно-рятувального формуван-
ня доповів керівникові тренування. 

Ввідна № 2: 
Під час евакуювання одна особа 

отримала травми.
Сандружинниці надали долікар-

ську допомогу травмованому. По 
закінченні тренування проведено 
аналіз та дано оцінку діям учасни-
ків заходу. 

Примітка. 
Отримавши повідомлення про 

замінування, за наказом ректора 
черговий диспетчерської служби 
доповідає: службі порятунку, ви-
бухово-технічній службі, Службі 
безпеки України, поліції.

Володимир ЛЯХОВ,
начальник штабу                                                    

цивільної оборони             
Львівської політехніки

Пам’яті Ігоря Мельника
І знову Львів пережи-
ває втрату своїх най-
кращих синів. 2 грудня 
у віці 65 років відійшов 
у вічність Ігор Мельник 
— журналіст, краєзна-
вець, письменник, ак-
тивний учасник куль-
турного і громадського життя міста, один 
із організаторів Народного руху України, 
колишній депутат Львівських обласної 
та міської рад, засновник Української Га-
лицької партії та перший її голова.
Академічна громада Львівської політех-
ніки й Товариство „Просвіта“ збережуть 
добру пам’ять про Ігоря Мельника і як про 
випускника нашого університету, ініціа-
тора створення Товариства української 
мови в далекому 1988-му. 
Висловлюємо щирі співчуття родині.

Рада Товариства „Просвіта“ 
Львівської політехніки,

редакція тижневика „Аудиторія“
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експрес-оголошення
Вважати недійсними документи: 
диплом ВК № 47789287, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Сухоплі Соломії Іванівни;
залікову книжку № 1607017, видану Націо-
нальним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Корбіна Богдана Сергійовича;
студентський квиток № 10368302, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Галіва Олега Ярославо-
вича;
студентський квиток № 11903256, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Постоюка Дмитра Вік- 
торовича;
залікову книжку № 14100332, видану Націо-
нальним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Кравчук Анастасії Степанівни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Горошка Тараса Івановича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Папірник Соломії Євгеніївни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 

на ім’я Креховецького Олександра Васильо-
вича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Бобрика Владислава Андрашовича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Салабай Ірини Зиновіївни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Капулер Діани Олександрівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Смик Вікторії Ярославівни.

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

МНОГАЯ ЛІТА!
Рада Товариства „Просвіта“ Національно-
го університету „Львівська політехніка“ і 
редакція тижневика „Аудиторія“ вітають із 
днем народження голову Товариства профе-
сорку  

Христину Василівну
БУРШТИНСЬКУ!

Із легкої руки „Аудиторії“ Вас називають княгинею Львівської 
політехніки. Ваша вагома праця на освітянській та науковій 
ниві, активна громадянська позиція, невтомна просвітницька 
діяльність, шляхетність і патріотизм є прикладом для різних 
поколінь політехніків і всіх, кому пощастило навчатися у Вас, 
працювати поруч, товаришувати чи просто знати, а для рід-
них Ви є справжньою берегинею домашнього вогнища. То дай, 
Боже, Вам ще багато років щасливого життя на славу Україні й 
радість людям!

•
 

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

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

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

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН

Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

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

Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 171643

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

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

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

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

На першій сторінці — світлина Наталії ПАВЛИШИН
На останній сторінці — світлина Наталі ЯЦЕНКО

для львів’ян і гостей міста

Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету                                                    
ім. С. Крушельницької
7 грудня — Музичний салон 

дзеркальної зали (концертна 
програма). 18.00.

9 грудня — Музичний салон 
дзеркальної зали (екскурсія з 
концертом). 16.00, Музичний салон 
дзеркальної зали (концертна 
програма). 18.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
7 грудня — „Різдвяна ніч“. 14.00.
8 грудня — „Безодня“. 18.00.
9 грудня — „Марія Заньковецька“ 

(прем’єра). 18.00.
10 грудня — „Украдене щастя“. 18.00.
12 грудня — „Ромео і Джульєтта в кінці 

листопада“. 18.00.
13 грудня — „Різдвяна ніч“. 17.00.

Камерна сцена
7 грудня — „Поцілунок самотності“ 

(прем’єра). 17.00.
12 грудня — „Сестри Річинські“. 17.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
8 грудня — „Благодарний Еродій“. 19.00.
9, 10 грудня — „Лісова пісня“. 19.00.

Львівський академічний 
драматичний театр                            
ім. Лесі Українки
9 грудня — „Слава Героям?“. 19.00.

Львівська обласна філармонія
1 — 10 грудня — XVII міжнародний 

джазовий фестиваль „Jazz Bez“. 19.00.
7 грудня — С. Барбер. Увертюра 

до „Школи пересварок“.                                                           
Б. Барток. Концерт для альта                                                       
з оркестром.                                                                               
М. Колесса. Симфонія № 1.  19.00.



„Поліфонія“ і „Гаудеамус“ — 
            спів і музика для душі  14 с.


