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Як готуєтеся до Свята Миколая?

Володимир Пристайко, студент другого курсу Інституту 
адміністрування та післядипломної освіти:

„Купимо солодощі й мандарини“
Узагалі ніяк не готуюся. У дитинстві батьки дарували подарун-
ки. Зараз у сім’ї на цей день купуємо багато мандаринок і соло-
дощів. Якщо відбувається доброчинний збір на подарунки для 
сиріт чи потребуючих, то завжди стараюся якось допомогти. 
Звісно, замало лише один день у рік згадувати, що є такі діти.

А ви вже всі написали листи 
Миколаєві? Кажете, ще є час, 
нема настрою, чогось снігом 
не засипало, не знаєте, що 
дарувати, ще якось не до 
того, бо є різні клопоти… Та 
насправді це чудова тради-
ція — знати, про що мріють 
найдорожчі люди. Бо тоді 
можна хоча б частково здійс-
нити їхню мрію. 

А ще, якщо заздалегідь почати 
готуватися до свята, то 
можна виважено обрати 
подарунки, насолодитися 
самим процесом творення 
дива, „посмакувати“ власні 
емоції, коли на мить стаєш 
Миколаєм. І навіть більше — 
переосмислити свято, зрозу-
мівши, що далеко не завжди 
матеріальний подарунок 
буде цінним настільки, яким 
може бути подарований час, 
увага. 

У нас уже вкоренилася добра 
традиція збирати дітям, 
потребуючим пакунки на 
Миколая. Дещо менше, але є 
також і відвідини тих,  кому 
необхідна наша увага, — в 
будинках літніх людей, сиро-
тинцях, інтернатах, лікарнях. 
Там по-особливому можна 
відчути та зрозуміти сутність 
свята та його призначення. І 
не лише раз у рік. Зрештою, 
якщо поставити собі за мету, 
то допомогу іншим просто 
можна зробити невід’ємним 
складником свого життя. 

Але все ж цікаво спостерігати 
щороку одне й те ж. Наче й 
усі знають, що 19 грудня — 
свято Миколая, що захочуть 
підготувати якісь подарунки 
для рідних, друзів, знайомих. 
Та передсвяткова лихоманка 
і біганина розпочинається 
за тиждень до „часу Х“. Тоді 
вже скуповують усе, що очі 
бачать і про всяк випадок ще 
й із запасом. На жаль, тоді 
святковий настрій і справді 
втрачений, бо більше нага-
дує марафон із витрачання 
грошей і скуповування. Тому 
пишіть листи Миколаєві заз-
далегідь…

Роман Бачмага, студент першого курсу Інституту 
гуманітарних і соціальних наук:

„Шукатиму щось гарне“
Я готую подарунки своїм друзям-одногрупникам. Також щось 
придумаю для мами й тата. Ще не вирішив що, але головне, 
щоб їм було приємно. Можливо, якось долучуся до добро-
чинництва, хоча досі ще не мав такої нагоди.

Олександра Багмет, студентка четвертого курсу Інституту 
права і психології:

„Шукаю диктофон для Дмитрика“
Готуюся! Зараз шукаю подарунок для хлопчика зі спецшколи-ін-
тернату для дітей із вадами зору. Для Дмитрика шукаю дикто-
фон. Це трохи дорого, та маю сподівання, що вдасться купити. А 
ще светрик і солодощі. Готуватиму подарунки і для своїх сусідок 
по кімнаті, рідних. Часто долучаюся до благодійництва. Зокрема 

щотижня допомагаю проводити майстер-класи для дітей спецшколи-інтернату.

Соломія Ядлош, магістранка другого курсу Інституту економіки 
та менеджменту:

„Усім готую подарунки!“
Готую подарунок передовсім для свого чоловіка — іменний ха-
лат, солодощі, мандаринки. Ще батькам подарую щось для дому 
й похресниці — вона вже замовила ляльку Стефі. Торік у нашій 
церкві Святого Андрія збирали подарунки для вихованців ди-
тячих будинків, то я з мамою купувала канцтовари, білизну, 

колготи. Цього року також збиратиму подарунок за листом дитини з інтернату.

Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН

Богдана Лапій, студентка четвертого курсу Інституту 
гуманітарних і соціальних наук:

„Зараз ще ніяк, можливо, згодом“
Наразі навіть не думала про це. Цього року якийсь настрій не 
надто святковий. В нашій групі заведено готувати „Таємного 
Миколайчика“. Я з Вінниччини, в нас не таку велику увагу на-
дають цьому святові, більше готуємося до Нового року. Хоча в 
дитинстві батьки дарували подарунки саме на Миколая. Знаю 
кілька громадських організацій, які готують дарунки дітям із сиротинців, інтер-
натів. Та загалом їхня увага не обмежується лише Миколаєм, вони дієві впродовж 
всього року. Ми навіть групою брали лист і збирали кошти на дитячий будинок.
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високодостойний гість

„Прощаємо і просимо прощення“ — рецепт 
порятунку не лише України, а й Європи

Початок минулого тижня для політехніків, як, зрештою, й для 
багатьох львів’ян, був особливий — 5 грудня до нас завітав 

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук). Для розмови 
зі студентством та академічною спільнотою Патріарх обрав 
доволі складну тему — українсько-польські стосунки. Подію було 
приурочено до 30-річчя проголошення Декларації польсько-
українського прощення та примирення. 

Зустріч організував Міжнарод-
ний інститут освіти, культури та 
зв’язків із діаспорою на чолі з Іри-
ною Ключковською. 

Привітав гостя ректор Львівської 
політехніки професор Юрій Бобало, 
наголосивши на важливості таких 

зустрічей, особливо для молоді, та 
запросив Блаженнішого принагідно 
знову завітати до нашого універси-
тету.

— Нещодавно ми опитали сту-
дентство університетів Львівщини 
та Київської політехніки, яке за-

свідчило, що молодь сьогодні почу-
вається відстороненою, не бачить 
себе в Україні. Понад 80 відсотків 
хоче виїжджати за кордон. Тож у та-
кий складний час важливо дати їм не 
лише професійні знання, а й духовну 
точку опори, — зазначила на почат-
ку зустрічі Ірина Ключковська.

Патріарх Святослав, звертаючись 
до присутніх, а особливо до молоді, 
наголосив на тому, що вже вдруге 
в Політехніці відбувається така зу-
стріч у час поворотних моментів 
нашої історії. 

подія тижня

Професор Яцек Пурхля — доктор                               
honoris causa Львівської політехніки
В актовій залі головного корпусу Львівської політехніки відбулося 

урочисте засідання Вченої ради університету з нагоди вручення 
диплома доктора honoris causa професорові Яґеллонського 
університету, очільнику Комітету світової спадщини ЮНЕСКО, 
директору Міжнародного центру культури у Кракові Яцеку Пурхлі.

Як зазначив на 
урочистості ректор 
Львівської політехні-
ки професор Юрій Бо-
бало, нинішня промо-
ція в навчальному за-
кладі стала вже 27-ою                                                              
за повоєнний час.

У присутності 
Надзвичайного і 
Повноважного посла 
Республіки Польської 
в Україні Яна Пєкла, 
генерального консу-
ла Польщі у Львові Рафала Вольсько-
го, генерального консула України у 
Кракові Олега Мандюка, проректора 
Економічного університету у Крако-
ві професора Яніни Філек та інших 
шанованих гостей директор Інсти-
туту архітектури професор Богдан 
Черкес стисло розповів про наукові, 
громадські та гуманітарні заслуги 
докторанта.

Яцек Пурхля — знаний польський 
історик мистецтва та економіст, 

професор гумані-
тарних наук, авто-
ритетний фахівець 
у галузі культурної 
спадщини та історії 
міст, засновник та 
директор Міжна-
родного культурно-
го центру в Кракові. 

Наукова ж діяль-
ність Яцека Пурхлі 
є міждисциплінар-
ною, адже його ін-
тереси зосереджені 

на питаннях розвитку міст. 
В останні роки професор Пурх-

ля ініціював міждисциплінарні 
дослідження в галузі теорії куль-
турної спадщини та історичного 
міського управління. Представля-
ючи гостя, професор Богдан Чер-
кес особливо відзначив, що доктор 
honoris causa присвятив майже 50 
своїх праць архітектурі Львова, де 
особливо вирізнив архітектурний 
ансамбль Львівської політехніки. 

Не менш вдячні йому львів’яни й 
за багаторічну плідну співпрацю і 
безпосередню участь у навчанні та 
вихованні українських архітекто-
рів. 

В актовій залі урочисто звучить 
гімн Gaudeamus у виконанні на-
родної студентської капели уні-
верситету. Професор Яцек Пурхля 
складає урочисту присягу, ректор 
Львівської політехніки Юрій Бо-
бало під оплески присутніх вру-
чає йому диплом та почесну ме-
даль. Далі володар титулу доктора 
honoris causa виголосив розчулену 
промоційну промову, у якій на-
самперед висловив щиру вдячність 
львівським політехнікам за високу 
оцінку його наукової та культуро-
логічної діяльності. Проводячи різ-
номанітні паралелі між Львовом і 
Краковом, докторант висловив 
упевненість, що лише зберігаючи 
спільно польсько-українську куль-
турну спадщину обидві наші дружні 
та близькі держави невдовзі подо-
лають будь-які тимчасові непорозу-
міння, а Україна  стане невід’ємною 
частиною об’єднаної Європи.

Ігор ГАЛУЩАК,
прес-служба Національного                       

університету „Львівська політехніка“
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презентація

Асоціація відкрита до співпраці
У Львівській політехніці у рамках проекту Enhanced Visibility on 

European Integration Teaching and Research 6 грудня відбулася 
презентація програм ім. Жана Моне (Еразмус+) та діяльності Укра-
їнської асоціації викладачів і дослідників європейської інтеграції.

Як відзначила доповідач — голо-
ва Української асоціації викладачів 
і дослідників Європейської інтегра-
ції, координатор проекту програми 
ім. Жана Моне „Посилення візуалі-
зації викладання та дослідження єв-
ропейської інтеграції“, член націо-
нальної команди експертів України 
з реформування вищої освіти Ірина 
Сікорська — Асоціація об’єднує ви-
кладачів, дослідників та практиків, 
що фахово займаються євроінтегра-
ційною тематикою, й відкрита до 
співпраці з усіма, хто цікавиться різ-
ними аспектами європейських сту-
дій. Асоціація особливої уваги на-
дає опрацюванню та впровадженню 
нових освітніх і науково-дослідних 

ініціатив мульти- та міждисциплі-
нарного напряму у сфері європей-
ських студій, поширює інформацію 
про український досвід реалізації 
проектів програми ім. Жана Моне за 

межами України, налагоджує плідне 
партнерство з європейськими студі-
ями інших країн.

Ірина Сікорська закликала полі-
техніків, які вивчають європейські 
інтеграційні процеси, ставати ак-
тивними членами Асоціації — сво-
єрідного „Клубу Моне“, щоб спіль-
ними зусиллями творити сучасне, 
інклюзивне й динамічне професійне 
середовище для українських освітян 
та науковців.

Під час роботи семінару політех-
ніки докладніше довідалися про про-
грами ім. Жана Моне, особливості 
участі в них (специфіку підготовки 
та подачі заявок), про фінансовий 
менеджмент й керування проекта-
ми. На завершення Ірина Сікорська 
відповіла на численні запитання 
присутніх.

Катерина ГРЕЧИН

конференція

Видатний український 
педагог Степан Сірополко

Львівське крайове товариство „Рідна школа“ і кафедра 
педагогіки та соціального управління ІНПП Львівської 

політехніки провели 4 грудня регіональну науково-практичну 
конференцію „Степан Сірополко — видатний український педагог, 
бібліотекознавець, громадський діяч“, присвячену 145-річчю від 
дня його народження.

Учасників конференції приві-
тали: почесний президент Львів-
ського крайового товариства (ЛКТ) 
„Рідна школа“ академік НАН Украї-
ни Володимир Панасюк, проректор 
Львівської політехніки Роман Корж, 
директор ІНПП Володимир Ортин-
ський і завідувач кафедри педагогі-
ки та соціального управління Юрій 
Козловський.

Степан Сірополко належить до 
тих видатних українців, які жили в 
екзилі й ім’я яких радянська влада на-
магалася стерти з української істо-
рії. А було чого, адже після програшу 
національно-визвольної революції 
1918–1919 років він не співпрацював 
із новими окупантами. Степан Сіро-

полко єдиний, хто ще 1920 року пе-
редрік загибель радянської влади (це 
звучало тоді як фантастика). До того 
ж лише він глибоко дослідив історію 
української освіти від найдавніших 
часів аж до 1939 року (монографія 
має понад 900 сторінок).

Оскільки ЛКТ „Рідна школа“ 
планує видати книжку про Степана 
Сірополка, то доповідачі розпові-
дали про свої розвідки щодо різних 
аспектів його життя: бібліографічні 
дані, педагогічні ідеї, про видатно-
го бібліотекознавця (дуже багато 
зробив для розвитку книгозбірень), 
естетичне виховання в його працях, 
історію розвитку освіти в Україні 
тощо.

Як зазначив професор кафедри 
педагогіки та соціального управ-
ління, президент ЛКТ „Рідна школа“ 
Петро Сікорський, товариство веде 
проект „Видатні українські педаго-
ги“, що має на меті повернути Укра-
їні незаслужено забуті особистості. 
Саме тому небайдужі до української 
педагогічної історії люди досліджу-
ють наукову спадщину цих педаго-
гів. Товариство планує видати про 
них книжку й подарувати бібліоте-
кам, бо „хочеться передати ці знан-
ня молоді, навчити її занурюватися 
у глибину віків“. 

— Нема в Україні такої повної 
книжки про історію розвитку осві-
ти в Україні, як у Степана Сірополка, 
що вельми вражає, — говорить Во-
лодимир Панасюк. — Дуже важли-
во, що участь у ній беруть викладачі 
кафедри педагогіки та соціального 
управління Львівської політехніки, 
адже саме тут навчається молодь, яка 
має усвідомити важливість розвитку 
шкільництва й педагогіки для зміц-
нення нашої держави, формування 
основ висококваліфікованої підго-
товки учнів і студентів, а в галузі 
— підготовку добрих фахівців і па-
тріотів, які формуватимуть основи 
розвитку держави та її незалежності.

Катерина ГРЕЧИН
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круглий стіл

Голодомор — геноцид 
української нації

22 листопада на кафедрі історії, музеєзнавства і культурної 
спадщини ІГСН відбувся круглий стіл пам’яті жертв 

Голодомору 1932–1933 рр. в Україні на тему „Голодомор — геноцид 
української нації“.

Напередодні студентам за-
пропонували переглянути канад-
ський кінофільм „Гіркі жнива“ 
режисера Джорджа Менделюка. 
Явища, закцентовані у кіностріч-
ці — навмисне нищення українців 
упродовж віків, зокрема голодом 
1932–33 років, і водночас лірична 
тема, що стала символом нескоре-
ності молодих людей — зацікавили 
присутніх.

У роботі круглого столу взяли 
участь студенти ІГДГ та ІКТА, які 
підготували цікаву документальну 
інформацію, свідчення очевидців, 
архівні матеріали, відеоповідом-
лення. Студентство із розумінням 
та усвідомленням ставиться до тра-
гічних фактів нашої історії.

Оксана РАТУШНА,
старший викладач кафедри ІМКС

фотофакт

Гімназистам розповіли, як 
правильно шукати інформацію
Дізнатися багато корисного про особливості пошуку інформації 

в інтернеті, принципи та методи її розміщення там, 7 грудня 
мали можливість учні 10–11 класів Львівської академічної гімназії. 

Спеціальний цикл лекцій для 
школярів і гімназистів підготував 
асистент кафедри адміністративно-
го та інформаційного права ІНПП 
Роман Радейко. 

— У рамках Всеукраїнського тиж-
ня права, згідно з листом із Мініс-
терства освіти і науки України, вищі 

навчальні заклади та школи прова-
дять різноманітні заходи правового 
характеру. Наш інститут запровадив 
уже низку акцій у формі зустрічей зі 
школярами та гімназистами, — роз-
повіла заступник директора ІНПП 
Уляна Парпан.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

Умови прийому до вишів на 2018 
рік набули чинності. Серед 
новацій — зафіксований перелік 
конкурсних предметів, ЗНО на ма-
гістратуру з „Права“ та „Міжнарод-
ного права“, 7 заяв на бюджет та 
150 балів на лікарські спеціальнос-
ті. Наступного року для вступу на 
бакалавра чи магістра медичного, 
фармацевтичного або ветеринар-
ного спрямувань на базі 11 класів 
два конкурсні предмети будуть 
фіксованими. Третій предмет 
абітурієнт зможе обрати з двох 
альтернативних варіантів. Нав- 
чальні заклади мають підготувати 
Правила прийому на 2018 рік та 
опублікувати їх на своїх сайтах 
до 31 грудня. Про це повідомляє 
прес-служба МОН.

У Львівській політехніці відбу-
ваються тренінґи з підготовки 
проектів ERASMUS+. Їх провадить 
Центр міжнародної освіти уні-
верситету для відповідальних за 
міжнародну освіту на кафедрах. 
Перші три тренінґи вже відбулися 
29 листопада та 6 і 13 грудня. Чер-
говий заплановано на 20 грудня (у 
217-й аудиторії).

Найкращі студенти вишів Львів-
щини отримали обласні премії. 
Урочисте вручення відбулося 
27 листопада в актовій залі ЛНУ 
ім. І. Франка. 2017 року обласні пре-
мії призначено 200 студентам. Най-
більшу кількість премій одержали 
студенти Львівської політехніки та 
Франкового університету.

Учням, які планують вступати 
2018-го після 9 класу, треба 
отримати ID-картку. Міністерство 
освіти і науки України нагадує, що 
„вступати за свідоцтвом про на-
родження зможуть лише ті вступ-
ники, яким 14 років виповнилося 
після 1 травня 2018 року“.

Уряд створив Конкурсну комісію 
з відбору членів Національного 
агентства із забезпечення якості 
вищої освіти. „Законом передба-
чено багато процесів, до яких має 
бути залучене агентство, зокре-
ма акредитація закладів освіти 
та освітніх програм, атестація 
наукових кадрів, присвоєння та 
підтвердження статусу універси-
тетів тощо“, — підкреслила міністр 
освіти і науки Лілія Гриневич. До 
складу комісії ввійде 9 осіб.

За матеріалами інформагенцій
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знай наших!

Навчальні архітектурні проекти
Студенти Інституту архітектури активно беруть участь у всеукраїнських конкурсах із архітектурного 

проектування, де перемагають і здобувають призові місця. Відповідно до оновлених навчальних 
програм, бакалаври четвертих курсів можуть долучатися до таких конкурсів, магістри повинні це 
робити, а викладачі мають обов’язок консультувати своїх студентів у підготовці проекту. Завдяки 
конкурсам студенти набувають фахових навичок і вчаться працювати в команді. 

Найкраща площа у Хмельницькому

Магістри першого року Сельма Малебетова, Алім 
Ібрагимов і Ольга Пелещук перемогли в конкурсі з ре-
конструкції площі у Хмельницькому.

Це конкурс не лише для студентів, а й для архітектор-
ських фірм, авторських колективів. Коли постало питан-
ня обрати конкурс, то Ольга, Сельма та Алім зупинилися 
на пропозиції спроектувати оновлену площу у Хмель-
ницькому, адже пропозиція цікава й часу на виконання 
проекту було достатньо.

Що запропонували студенти? Насамперед вони зва-
жили на два чинники — потребу збереження важливої 
пам’ятки — меморіалу Революції гідності, а також ство-
рення комфорту для містян. Отож, передбачили вста-
новлення лавок, потребу велодоріжок, простору для 
скейтбордистів, безбар’єрних хідників, реконструйова-
них фонтанів на сучасні сухі. Конкурсанти зважили на 
геометричну форму міста, тому щоб вирізнити площу, 
спроектували її фігурну форму. Що важливо, студенти 
спілкувалися зі своїми хмельницькими друзями і враху-
вали їхні побажання — мати цікаву центральну площу 
як середовище для всіх вікових груп. 

У конкурсі взяли участь 16 команд, серед конкурен-
тів навіть виявилися одногрупники наших переможців 
Анастасія Снігур та Роксолана Слободянюк, які здобули 
друге місце. Успіх свого проекту Ольга, Сельма та Алім 
пояснюють тим, що в ньому врахували основну функцію 
площі — місця для зібрань і мітингів. Натомість багато 
учасників запропонували лише паркову зону.

Будівля зі сталевих конструкцій                              
для киян

Четвертокурсники Максим Бобош, Ірина Чернова, 
Маркіян Заразка й Олександр Хомичко здобули друге 
місце у Всеукраїнському студентському конкурсі, який 
зорганізував Український центр сталевого будівництва.

Конкурс спрямований популяризувати використання 
металевих конструкцій в українській архітектурі замість 
звичного для всіх залізобетону. Одне з гасел конкурсу 
закликає відчути свободу в архітектурі, свободу, яку 
може дати метал. Студентам запропонували проектува-
ти торгово-розважальний або житловий комплекс. Мої 
співрозмовники вирішили проектувати житловий. Для 
цього їм надали ділянку в Оболонському районі Києва, 
на перетині проспекту С. Бандери і вулиці Йорданської. 
Це жвава місцина, магістраль на 4 смуги в кожен бік, річ-
ка Почайна, у якій, за легендою, Володимир Великий 
охрестив Русь. Проектуючи забудову, треба було враху-
вати проект на впорядкування цієї річки й парку поруч.

Максим, Ірина, Маркіян та Олександр розробили 
житловий комплекс категорії бізнес-класу на 34 по-
верхи, зі загальною площею квартир 100 тис. м2. Також 
запропонували своє бачення впорядкованої території 
навколо будівлі, забезпечення кількості паркомісць. 
Студенти спроектували геометричний фасад — вико-
ристали систему тримного фасаду й розробили власні 
вузли, використовуючи стержні. За основу взяли систе-
му конструкцій арени „Львів“ та систему подвійного 
фасаду, коли всередині типові стіни та вікна, а зовні 
— скло. Подвійний фасад вентильований, що дозволяє 
зменшити вітрову напругу на будівлю.

Команду Максима Бобоша, Ірини Чернової, Маркіяна 
Заразки й Олександра Хомичка нагородили сертифіка-
том на навчання за програмою для конструкторів ком-
панії Tekla, а також на піврічну піар-підтримку порталу 
„Архіблок“.

Ірина МАРТИН
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студентська творчість

Стратегія кафедри — практична робота
Кафедру систем штучного інтелекту ІКНІ 

цьогоріч поповнило вельми творче молоде 
покоління: практично всі вже мають певні 
здобутки й готові до нових пошуків.

Минуло лише півро-
ку, та першокурсники вже 
встигли не лише перезна-
йомитися (на другому 
місяці навчання їздили 
відпочивати в Карпати), 
а й гармонійно влитися у 
творчий процес. Викла-
дачі заохочують усіх до 
колективної творчості, 
саме тому спудеї групами 
„чаклують“ над багатьма 
різними проектами. Вони 
зокрема розробляють „ро-
зумну“ газонокосарку, яка 
працюватиме на мереже-
вій платі. Досліджують 
нейро-мережі (це спеціа-
лізація кафедри), яка до-
поможе вивчати симпто-
ми різних хвороб (однак 
допомога лікаря все ж буде 
потрібна, бо різні хвороби 
можуть мати подібні симп-
томи). Триває розроблення 
проекту 3D-стіл, за допо-
могою якого можна буде 
керувати різними презен-
таціями чи зображеннями. 
А старший викладач Роман 
Гасько, знайомлячи сту-
дентів із робототехнікою, 
спонукає їх розробляти 
роботів, які вмітимуть їз-
дити, щось брати до „рук“, 
виконувати певні дії.

— Це наше майбутнє, і 
ми є його творцями, — вва-
жає Тарас Шмілик. — Твор-
чістю треба насолоджува-
тися, до того ж — це дуже 
сильна мотивація до пошу-
ку нового. Мені пощастило 
з групою: ми допомагаємо 
одне одному (хтось кра-
ще знає англійську, хтось 
— програмування), у нас 
панує дружня атмосфера, 
ми відчуваємо велику під-
тримку викладачів. 

Олена Пилипів працює 
в команді з чотирьох осіб, 
які створюють чат-бот, що 
згодом буде на сайті кафед-

ри і сприятиме комунікації 
студентів зі своїми викла-
дачами.

— Наша команда на-
дихнулася цим проектом, 
тим більше, що нас спону-
кають робити щось нове, 
розвиватися теоретично і 
практично у своїй галузі, 
— каже Олена. — У твор-
чості ми не самі: нам дуже 
допомагають наші викла-
дачі, бо маємо ще обмаль 
теоретичних знань (дають 
багато літератури, кон-
сультують). Мені подоба-
ється вчитися, адже коли 
вступала до університету, 
то навіть не уявляла, що 
викладачі будуть так добре 
до нас ставитися. Нам по-
щастило, що вчимося саме 
на цій кафедрі, здобуваємо 
одну із найперспективні-
ших професій. Дуже добре, 
що до творчої роботи нас 
залучили вже від першого 
курсу. А що не поспимо 
кілька ночей, утілюючи 
нашу мрію, то це нам лише 
на користь.

У групі з Оленою Пили-
пів і Роман Підкостельний. 
Хлопець теж дістає задово-
лення від роботи над про-
ектом, адже він „долучить 
студентів-першокурсників 
до використання сайту, а 
з допомогою мобільного 
додатку допоможе знайти 
корпус, де вони навчають-
ся, отримати інформацію 
про викладача, довідатися 
про розклад занять, події, 
які відбуватимуться на ка-
федрі, де вони проходити-
муть“ тощо.

Студент Гліб Щур за-
ймається проектом альтер-
нативної реальності, що 
стосується Сонячної сис-
теми. Групою з 10 студен-
тів працюють над двома 
проектами, роблять маке-

ти Сонячної системи. Один 
із проектів — „Сонячна 
система в доповненій ре-
альності“, який допоможе 
краще пізнати Сонячну 
систему, споглядати її, 
стежити за рухом планет, 
довідатися, як вони роз-
ташовані в космосі. Дру-
гий проект — „Сонячна 
система для дітей“ має на 
меті створити програму 
для школярів, за допомо-
гою якої у своєрідних дис-
танційних майстер-класах 
вони пізнавали б космос 
й усвідомленіше обирали 
свій фах.

— Я належу до цієї 
групи студентів, які самі 
обирають проекти для 
дальшої їх реалізації, — 
каже Гліб. — На нашому 
курсі навчається 120 осіб. 
У пошуках гуртуємося з 
іншими групами (а їх у 
нас чотири), бо основний 
принцип програмуван-
ня — командна робота: 
що більше людського ін-
телекту, то вища продук-
тивність праці. А ще мені 
імпонує спеціалізоване 
навчання саме тих предме-
тів, які знадобляться нам у 
майбутньому. Тішить, що 
отримую задоволення від 
своєї творчості, та попе-

реду чекає ще чимало від-
криттів, нових проектів, 
адже навчання тільки роз-
почато. 

Дуже важливо, що всі 
студентські починання 
підтримують викладачі, 
заохочуючи до творчості 
й формуючи з них висо-
кокваліфікованих фахів-
ців. Студенти це дуже ці-
нують. 

— Наші першокурсни-
ки — надзвичайно розум-
ні, комунікативні, тож нам 
легше формувати з них 
професіоналів, — вважає 
завідувач кафедри профе-
сор Наталія Шаховська. 
— Пропонуючи їм уже 
на початку навчального 
року проекти, розуміли, 
що вчорашнім школярам 
буде непросто поєднувати 
складне навчання і творчу 
роботу, тому консульту-
вали їх, допомагали пора-
дами, конкретними про-
позиціями. Єдина умова, 
яку висували до них, — за-
вершити проекти до кінця 
першого семестру. За пів-
року ми побачили, як вони 
подорослішали і здійснили 
значний прорив у своєму 
професійному зростанні.

Катерина ГРЕЧИН
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на порядку денному

Нові спеціальності для                            
студентів-комп’ютерників
На нещодавньому засіданні Вченої ради Інституту комп’ютерних 

технологій, автоматики та метрології серед актуальних питань 
розглядали нові спеціальності та зміни у навчальних планах. 
Просимо директора ІКТА професора Миколу Микийчука поділитися 
намірами щодо розширення напрямів підготовки студентів.

— Життя зараз таке динамічне, 
що спонукає нас усіх щось міняти, 
реагувати на зміни в суспільстві. Уся 
Політехніка активно розвивається. 
Враховуючи попит на ринку праці, 
а також намагаючись заохотити абі-
турієнтів обирати наші напрями, у 
своєму інституті намагаємось опе-
ративно пропонувати нові спеці-
альності та спеціалізації. На стадії 
завершення перебуває переймену-
вання спеціальності „Метрологія та 
інформаційно-вимірювальна тех-
ніка“. Подання на перейменування 
вже є у Кабінеті Міністрів. Щоб сту-
дент одразу зрозумів, про що йдеть-
ся, щоб назва відображала суть того 
фаху, який він отримає, тепер спе-
ціальність називатиметься „Інфор-
маційно-вимірювальні технології“.

Крім цього, зараз ми відкрили 
спеціалізацію „Тестування засобів 
вимірювань та їх програмного за-
безпечення“. Ми вважаємо, що су-
часний інженер без уміння програ-
мувати не дуже затребуваний: чи то 
ти працюєш у хімічних технологіях, 
чи на будівництві, чи в механіці, чи в 
електричній інженерії, інженер має 
бути ще й програмістом. 

А ось буквально вчора, 13 груд-
ня, подали на засідання науково-                           

методичної ради документи на ще 
дві спеціалізації й відновлення 
третьої. Ідея щодо першої виникла 
в ході роботи над держбюджетною 
темою, яка тривала три роки (зараз 
якраз завершуємо її), — інтеграція 
методів і засобів вимірювання, авто-
матизації, опрацювання та захисту 
інформації в базисі кіберфізичних 
систем. Будь-який сучасний об’єкт 
можна представити як кіберфізичну 
систему. Основна ознака кіберфі-
зичної системи — високий рівень 
використання комп’ютерних тех-
нологій; без, наприклад, сенсорики 
(сприйняття навколишнього світу та 

його характеристик), 
тобто без вимірювань 
вона неможлива. І от 
ця наша робота по-
казала, що такий під-
хід дуже важливий. 
Відтак будемо запро-
ваджувати спеціалі-
зацію „Інженерія кі-
берфізичних систем“.

Ще одна світова 
тенденція, на яку ми 
реагуємо, — ситуація 
із захистом інформа-
ції. Звичайно, усі ми 
знаємо останні події 
у світі (масштабні кі-
бератаки, поширення 
шахрайства у сфері 

електронних розрахунків тощо), 
розуміємо важливість питання захи-
сту інформації, її збереження. Під-
готовка спеціалістів, які б робили це 
фахово, дуже важлива. Випускники 
цієї спеціалізації повинні ще розу-
мітися в питаннях адміністрування в 
галузі інформаційної безпеки. Тобто 
на підприємстві завжди має бути лю-
дина, яка контролюватиме всі про-
цеси, пов’язані з інформацією. 

Ну, і хочемо створити спеціаліза-
цію „Адміністрування систем кібер-
безпеки“. У нас є сім кафедр, багато 
професорів, досвідчених виклада-
чів, які десятками років працюють 
у галузі комп’ютерних технологій. 
Тепер і в науці, і на виробництві 
відбувається перехрещення спеці-
альностей, тому все актуальнішими є 
міждисциплінарні дослідження. Так 
само й будь-який інженер у галузі 
вимірювань має знати, як захисти-
ти інформацію. Також він повинен 
розуміти, що робити з комп’ютером 
при організації спеціалізованого 
контролю. Фахівець у галузі захи-
сту інформації без знання основ 
використання засобів вимірювань 
також не може бути фахівцем у га-
лузі комп’ютерних технологій. Тоб-
то комп’ютерні технології передба-
чають зараз, що сучасний фахівець 
повинен володіти великим набором 
фахових знань у галузі, які власне у 
нашому інституті сконцентровані. 
Звичайно, при цьому він обов’язково 
має мати добру фундаментальну під-
готовку (математика, фізика).

Властиво, що дають нам спеціа-
лізації? Можливість оперативно ре-
агувати на затребуваність на ринку 
праці. Завдяки дворівневому рівню 
підготовки (бакалавр, магістр) ми 
маємо таку можливість. Отож, на-
магаємося нею користатись.

Перша спеціалізація пройшла 
вже всі процедури, відтак зможемо 
запропонувати її студентам уже з 
нового навчального року. На інші ще 
чекають усі регламентні процедури 
(затвердити навчальні програми 
тощо). Не впевнений, чи встигнемо 
це все за півроку. Але намагатиме-
мось якнайшвидше запровадити і їх 
у навчальний процес.

Спілкувалася Тетяна ПАСОВИЧ
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ми і вони

Освіта в Туреччині
Минулого тижня під час візиту до Львівської політехніки делегації 

з турецького Університету Карабюк ректор вишу професор Рефік 
Полат доволі докладно зупинився на особливостях навчання в їхньому 
закладі. Можливо, один виш не може цілком репрезентувати систему 
освіти у країні, але допоможе нашим читачам скласти уявлення про 
деякі відмінності між вищою школою в Україні і в Туреччині.

Нашого читача Ка-
рабюкський університет 
може зацікавити ще й 
тому, що наступного року 
тут почнуть викладати 
українську мову.

Як розповів очільник 
вишу, університет засно-
вано 2007 року на базі дав-
нішого 30-річного нав- 
чального закладу:

— Ми кампусний уні-
верситет. Наші корпуси 
розташовано між двома 
містами — Карабюк (ад-
міністративний центр од-
нойменної провінції на 
півночі Туреччини на уз-
бережжі Чорного моря) та 
Сафранболу, деякі корпу-
си — також в останньому, 
яке, до речі, перебуває під 
захистом ЮНЕСКО.

У Карабюкському уні-
верситеті навчається 50 ти-
сяч студентів на 15 факуль-
тетах і 200 кафедрах (крім 
технічних і гуманітарних 
напрямів, є ще медичний 
факультет, теології та за-
лізничного транспорту). 
У структурі університету 
також є Інститут сталевар-
ного виробництва. 

— У місті Карабюк роз-
ташовано перший у Ту-
реччині сталеварний за-
вод, який досі працює. Він 
єдиний у країні виробляє 
залізничні рейки, колеса 
для потягів тощо. За рік 
вони виготовляють понад 
2 млн тонн заліза та сталі 
як сировини. Тому ми спів- 
працюємо з таким великим 
заводом, готуємо для них 
фахівців, технічні кадри, 
— розповів ректор.

Причина, чому в уні-
верситеті так багато сту-
дентів: завдяки політиці 
держави виш пропонує 

денну і вечірню форми 
навчання. Студенти мають 
можливість увечері вивча-
ти ті ж самі спеціальності, 
що і вдень. Крім цього, в 
його структурі є вищі про-
фесійні школи, які дають 
освіту впродовж двох ро-
ків.

А ще керівництво уні-
верситету поставило собі 
за мету залучати якнай-
більше студентів з-за кор-
дону.

— Ми університет, 
який швидко розвивається 
в плані міжнародної спів- 
праці, — акцентував про-
фесор Рефік Полат. — За-
раз у нас є 4 тисячі міжна-
родних студентів, близько 
100 іноземних викладачів. 
Наша мета — досягти 10 
тисяч іноземних студен-
тів та 200 іноземних ви-
кладачів. Крім знаної всіма 
програми Erasmus (тут наш 
університет веде перед се-
ред турецьких вишів), є 
й інші програми обмінів. 
Одна з них — турецька 
програма обміну, яка на-
зивається „Мівляна“. 

Відмінність цієї про-
грами від Erasmus — дже-
рело фінансування: кошти 
надає турецький уряд. Ка-
рабюкський університет у 
межах цієї програми може 
укладати договори про 
співпрацю з будь-якими 
вишами світу. „Мівляна“ 
так само фінансує обмін і 
студентами, і викладача-
ми. Студенти можуть при-
їжджати до Туреччини на 
один семестр, максимум 
два, викладачі — від двох 
тижнів до трьох місяців. 
Турецький уряд фінансує 
як витрати на тих викла-
дачів і студентів, які при-

їздять, так і на тих, 
котрі їдуть за кордон. 
В Україні через „Мів-
ляну“ влада особли-
во фінансує технічні 
спеціальності. До 
слова, Карабюкський 
університет серед лі-
дерів у Туреччині теж саме 
за технічними спеціаль-
ностями. 

Бюджет університету 
Карабюка — це повністю 
кошти держави: один тип 
бюджету — на викладачів, 
інший — інвестиційний. 
Наступного року бюджет 
вишу, за словами ректора, 
становитиме приблизно 
200 млн лір — це 50 млн 
доларів США. За ці 10 ро-
ків, відколи існує універ-
ситет, було зведено чима-
ло нових корпусів: частина 
за рахунок держави, деякі 
за кошти меценатів. На на-
ступні 3 роки заплановано 
будівництво на 30 млн до-
ларів.

— У Туреччині, зокрема 
в нашому університеті, не 
беруть плати за навчання 
зі студентів, — розпові-
дає ректор. — Незначну 
доплату роблять тільки 
студенти вечірнього нав-
чання. А зі студентів з-за 
кордону плата за навчання 
становить приблизно 450 
доларів на рік, незалежно 
від спеціальності.

— Причина того, чому 
наша освіта така дешева 
для іноземних студентів: 
ми хочемо підняти свій 
міжнародний імідж, — 
пояснює професор Рефік 
Полат. — Тому прагнемо 
залучити якнайбільше сту-
дентів із різних країн. А що 
стосується міжнародних 
викладачів, то ми навпаки 

пропонуємо їм вищу зарп-
лату, щоб залучити най-
кращих. Наприклад, для 
закордонних професорів 
платня може становити 
близько 2,5 тисяч доларів. 
Завдяки таким цінам на 
навчання нам вдалося за-
лучити тих студентів, які 
показали хороші успіхи 
в навчанні, але водночас 
мають не дуже великі фі-
нансові можливості.

Навчання на части-
ні факультетів повністю 
відбувається англійською 
мовою: машинобудуван-
ня, електрика та електро-
ніка, комп’ютерна інжене-
рія. Від наступного року 
на англійську переходять 
мехатроніка та інженерія 
матеріалів і металів. Пла-
нують запустити англій-
ськомовне навчання на 
кафедрі управління та між-
народних відносин.

На інших факультетах 
та кафедрах навчання ве-
дуть турецькою мовою. 
Іноземних студентів, які 
збираються навчатися ту-
рецькою, впродовж одно-
го року навчають у спеці-
альному центрі турецької 
мови (як у Львівській полі-
техніці є аналогічні курси з 
української). Крім того, як 
іноземним студентам, так 
і турецьким пропонують 
підготовчі курси англій-
ської мови.

Записала                                                  
Тетяна ПАСОВИЧ
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— Таке спілкування для нас зна-
чуще. Особливо важливо, що такий 
майданчик громадянського діалогу 
твориться у Львівській політехніці. 
Питання українсько-польських сто-
сунків справді досить болюче. Його 
по-різному дискутують у Києві, Хар-
кові, а ще по-іншому у Львові. Сте-
жачи за наростанням напруження, 
яке сьогодні існує між Польщею та 
Україною, не раз доводилося чути 
від нашої громади те, що українцям 
у Польщі так тяжко, як сьогодні, не 
було вже давно. Політики полемі-
зують, дипломати використовують 
щораз агресивнішу риторику, слуха-
ючи їх, завжди себе питаю: „Що можу 
зробити в таких обставинах як украї-
нець, а передовсім як християнин?“. 
Адже на цю проблему ми дивимося 
іншими очима, ніж політики, бо вони 
страждають на „короткозорість“, жи-
вучи найближчими виборами, вико-
ристовують пам’ять про минулий біль 
народу у своїх політичних цілях. Ми 
— Церква, християни — маємо дар 
від Бога дивитися далеко в минуле та 
майбутнє, — наголосив Глава УГКЦ.

Патріарх із прикрістю зауважив, 
що зараз у полеміці довкола цих пи-
тань, можливо, й навмисно, ніхто не 
згадує про роль Церкви. „Вітер секу-
ляризації намагається усунути Цер-
кву із суспільного дискурсу, зробити 
її німою, не дати можливості говори-
ти, формувати цінності народу“. 

— Цьогоріч минає тридцять років 
примирення між українським і поль-
ським єпископатами. 8 і 17 жовтня 
1987 року в Римі зібрався український 
і майже ввесь польський єпископати. 
Цю історичну зустріч під проводом 
Папи Римського Івана Павла ІІ, очо-
лював Блаженніший Мирослав (Лю-
бачівський) і примат Польщі Юзеф 
Глєн. Тоді прозвучало — „Прощає-
мо і просимо прощення“. Це гасло й 
сьогодні мусить бути рецептом для 
наших народів, — додав Патріарх. 

Цей рух був глибоко європей-
ським. Адже українсько-польське 
примирення — не відокремлене 
дійство, а логічний крок уперед до 
єднання Європи, зокрема після тра-
гічних подій Другої світової війни. 
Очільник УГКЦ зазначив, що вважає 

українсько-поль-
ське примирення 
третім кроком для 
єднання Європи. 

— Пригадую, 
як 2013 року поль-
ське суспільство 
згадувало роко-
вини Волинської 
трагедії. Саме тоді 
розпочалася анти-
українська істерія. 
Разом із нашими 
митрополитами, 
на запрошення то-
дішнього прези-
дента Польщі, я був 
на офіційному візиті у Варшаві. Там 
підписали ще один документ при-
мирення між українцями й поляка-
ми — усе було публічно, онлайн на 
всіх найбільших телеканалах Поль-
щі. Мабуть, тоді ми переоцінили 
наші здобутки, бо вже за три роки, з 
приходом нової політичної сили до 
влади, ситуація погіршилася. 2016 
року мене запросили на святкування 
1050-річчя хрещення Польщі. Висту-
паючи там, намагався нагадати поль-
ським інтелектуалам про важливість 
єднання і примирення наших наро-
дів, закликавши не допустити, щоб 
одним розчерком пера зруйнувати 
десятиліття спільних зусиль. Тодіш-
ні представники влади відповіли, що 
все розуміють, та мають зобов’язан-
ня перед своїми політичними сила-
ми. Мені було дуже гірко це чути. 
Повернувшись до Києва, старався 
розрухати громадськість, зберегти 
діалог між нашими країнами хоча б 
на суспільному рівні. Цю ініціативу 
підтримали церкви різних конфесій, 
діячі культури та відомі політики. 
Польська громадськість теж наголо-
сила, що не хоче конфронтації. Та 
того ж року польський Сейм визнав 
Волинську трагедію геноцидом про-
ти польської нації — це ще більше 
загострило ситуацію.

Блаженніший Святослав зазна-
чив, що сучасні тенденції роз’ятрю-
вання давніх ран є штучними й ма-
ніпулятивними. І ця гібридна війна 
спрямована не лише проти України, 
а й проти Європи.

Зазначивши, що підписані уго-
ди залишаються на папері, а не ви-

рішують справи, 
Святослав Шевчук 
запропонував докла-
дати всіх зусиль, щоб 
християнський клич 
був не лише гарною 
цитатою, а частиною 
нашої сучасної куль-
тури, способу життя, 
діяння. Патріарх на-
голосив, що мусимо 
залишатися христи-
янами, бути вірними 
духовного заповіту 
Папи Івана Павла ІІ 
— „Прощаємо і про-
симо прощення“.

Серед багатьох питань від сту-
дентства, чимало з яких стосувалися 
саме ролі молоді в поліпшенні цієї 
ситуації, було й про загрози масової 
міграції.

— Міграція стосується не лише 
нашої держави. Люди масово ви-
їжджають і з Хорватії (майже поло-
вина населення), більшість лікарів 
із Угорщини виїхали до Німеччини, 
про те ж говорять і в Литві, де чи-
сельність населення значно менша, 
ніж в Україні. Це елемент сучасної 
глобальної культури. Треба їхати в 
світ, пізнавати його, здобувати нові 
знання, але вертатися в Україну й 
розвивати її, — наголосив Патрі-
арх. — Та, говорячи про міграцію 
до Польщі (кажуть, що зараз там 
перебуває майже 2 млн українців), 
тут існує небезпека — багато цих 
людей легко відмовляються від сво-
го коріння і навіть не зізнаються, що 
вони українці, змінюють віру. Мені 
соромно і прикро за це.

На завершення зустрічі Патріарх 
наголосив, що принцип „прощаємо 
і просимо прощення“ — це рецепт 
порятунку Європи від розпаду. Дав-
нє гасло „За нашу і вашу свободу“ 
має бути одним із елементів пробу-
дження українців і поляків. Поляки 
мають зрозуміти, що без незалежної 
України не буде незалежної Польщі, 
а ми — що братерський союз взаєм-
ного прощення і любов є потрібною 
умовою для того, щоб Україна ви-
стояла як народ, держава і європей-
ська нація. 

Наталія ПАВЛИШИН

високодостойний гість

„Прощаємо і просимо прощення“ — рецепт 
порятунку не лише України, а й Європи
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наш календар

14 грудня — День ушану-
вання учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС.
15 грудня — День праців-
ників суду.
19 грудня — святого Мико-
лая Чудотворця.

Пам’ятні дати
14.12.1840 — народився Ми-
хайло Старицький, укра-
їнський письменник, діяч 
театру й культури, автор 
п’єс „Ой не ходи, Грицю…“, 
„Маруся Богуславка“.
15.12.1848 — помер україн-
ський письменник Євген 
Гребінка.
16.12.1583 — у Львові помер 
книгодрукар Іван Федоров.
17.12.1797 — народився Джо-
зеф Генрі, американський 
фізик, який відкрив явище 
самоіндукції, перший збу-
дував потужний електро-
магніт й електродвигун.
18.12.1856 — народився Ми-
кола Садовський (Тобiле-
вич), український артист i 
письменник.
18.12.1871 — народився Ми-
кола Вороний, український 
письменник.
18.12.1876 — народився Пе-
тро Холодний, український 
художник i полiтичний дiяч.
18.12.1892 — народився Ми-
кола Куліш, український 
письменник-драматург.
19.12.1870 — помер україн-
ський композитор Михайло 
Вербицький, автор музики 
до національного славня.
19.12.1919 — народився Ми-
кола Лукаш, український 
письменник-перекладач.
19.12.1920 — народився Ми-
кола Руденко, український 
письменник, знаний право-
захисник, один із засновни-
ків Української Гельсінської 
Спілки.
20.12.1616 — у Києво-Печер-
ській друкарні вийшла у 
світ перша датована книга.
20.12.1899 — народився 
Іван Пільгук, український 
письменник і літературо- 
знавець.

Початок у числах 34 – 37

до ювілею

Під прапором „Просвіти“
Як перемогла патріотична 
громада Політехніки

Установча конференція Товариства 
української мови у Львівській політех-
ніці відбулася 14 грудня 1988 року. Наша 
газета, тоді ще „Радянський студент“, 
про цю подію інформувала п’ятдесять-
ма рядками, серед яких були такі слова: 

„Ініціатива створен-
ня осередку належить 
парткому, комітету 
комсомолу, профкому 
інституту, інститутській 
організації товариства 
„Знання“, правлінню 
клубу художньої само-
діяльності“. Насправді 
жодна з цих організа-
цій ніякого стосунку до 

створення Товариства не мала, окрім хіба 
партійного комітету, який усіма силами 
протистояв зусиллям ініціятивної групи. 
Ті, хто стояв біля джерел організації, до-
бре пам’ятають, у яких умовах готували і 
провадили збори, як вистояла патріотич-
на громада Політехніки і хто насправді 
був „хрещеним батьком“ То-
вариства. 

Відчуваючи страх перед 
вибухом патріотизму досі 
таких, здавалося, слухняних 
і покірних політехніків, пар-
тійне керівництво й адміні-
страція чинили шалений тиск 
на громаду, скликали збори 
колективів, на яких працівни-
ків змушували таврувати так 
званих „українських буржуаз-
них націоналістів“ В’ячеслава 
Чорновола, братів Горинів, подружжя 
Калинців. Із позиції „керівної і спря-
мовуючої сили“ доводили (і через пу-
блікації в „Радянському студенті“ теж), 
що наш інститут — інтернаціональний 
виш, у якому „історично склалася укра-
їнсько-російська двомовність“ (Політех-
ніку тоді називали „останнім бастіоном 
застою“). Але зупинити процес уже було 
неможливо.

Львів сколихнула хвиля багатоти-
сячних мітингів, студенти об’єдналися у 
Студентське братство, Політехніка готу-
валася до перших демократичних виборів 
профкому і зміни керівництва інституту. 
Урешті знайшлися люди з партквитка-
ми, науковими званнями й українською 
душею, які, перейнявши естафету від 

ініціятивної групи, 
довершили процес 
скликання установ-
чої конференції. Ми 
передали в їхні руки 
список кандидатур, 
котрих ініціятивна 
група пропонувала 
до обрання в раду 
осередку. Але цей 
список ще мав про-
йти цензуру парт-
кому.

На голову осередку пропонували 
доктора наук Олега Гриніва, який задо-
вольняв обидві сторони. Режим уважав 
його своїм представником (адже він 
працював на партійній роботі), але ми 
знали Олега Івановича як розумну укра-
їнську людину. Однак до останньої хви-
лини не мали певності, що збори таки 
відбудуться, і не знали, які сили на них 
переважатимуть.

Того грудневого дня 210 авдиторію 
головного корпусу вщерть заповнили по-
літехніки. Віжки керування були в руках 
парткому. Ми дуже сподівалися на під-

тримку й авторитет Романа Іва-
ничука, який, знаючи ситуацію в 
Політехніці, прийшов на збори.

І ось вони розпочалися. Зна-
йомство зі статутом і цілями 
Товариства, виступи про пере-
будову й розширення царини 
функціювання української мови 
чергувалися з гострою критикою 
керівництва інституту. Коли 
ж дійшло до виборів ради, ми 
помітили, що серед кандидатів 
переважають зовсім не наші ви-

суванці. Так влада намагалася перетво-
рити новостворену патріотичну органі-
зацію на свою маріонетку.

Люди просили слова, але президія 
їх „не помічала“. Тоді хтось із делеґатів 
з місця вигукнув: „Чому до списку не 
увійшли Ігор Кархут та інші члени іні-
ціятивної групи?“ Голова зборів відпо-
вів, що вже пізно висувати кандидатури, 
кількісний склад ради вичерпано, підве-
дено риску і проголосовано. І тоді взяв 
слово Роман Іванович. Делікатно, але 
дуже твердо, як умів „татко“ Іваничук, 
він пропонує поставити на голосування 
кандидатів від громади. І йому ніхто не 
посмів заперечити! Вибори відбулися на 
користь патріотичних сил Політехніки. 

Ярослава ВЕЛИЧКО
Далі буде

SS Олег Гринів

SS Ігор Кархут

SS Роман Іваничук
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слово мовознавця

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

Букву „ґ“ (фонему ґ) 
нині активно вживають у 
науковій, офіційно-діло-
вій мовах та навіть у крас-
ному письменстві, але 
значно менше — у роз-
мовній, побутовій, ви-
робничій, технічній мо-
вах та в засобах масового 
інформування. Водночас 
вона знайшла своє місце 
як у прізвищах й іменах 
науковців, так і в царинах 
їхньої праці, зокрема ма-
ємо майже 30 Нобелевих 
лавреатів із фізики, понад 
20 із хемії й таку ж кіль-
кість із медицини.

Безперечно, що крім 
цих знаних постатей ще є 
ціле ґроно инших видат-
них науковців, зокрема 
Авоґадро, Амеріґо, Вар-
бурґ, Ґадолін, Ґальвані, 
Ґжицький, Ґіббс, Лізеґанґ, 
Полінґ та ин. й майже 
від кожного з них маємо 
похідники — назви про-
цесів, приладів, речо-
вин тощо. Навіть, якщо 
розглядати лише назви 
хемічних первнів: арґен-
тум, арґон, ґадоліній, ґа-
лій, ґерманій, гідрарґірум, 
ґідроґен, маґній, манґан, 
нітроґен, оґанесон, окси-
ґен, рентґеній, а також 
халькоґени, галоґени та 
масив галузевої номен-
клатури й технології бу-
демо мати чимало слів із 
буквою „ґ“. Зауважте, що 
тут побіжно згадано лише 
три наукові царини! 

Сучасні мовознавці 
досі так і не дійшли зго-
ди, щодо внормування 
правил уживання цієї 
суто української букви, 
зокрема в запозичинах. 
Чинний правопис на 
с. 19 подає туманний ви-
слів-рекомендацію „...в 
давнішезапозичених і 

зукраїнізованих“ словах! 
Не зрозуміло наскільки 
давніше — від кінця чи 
початку XIX, чи 1-ї, чи 
2-ї половини XX ст., чи 
ще пізніше? Отже: аґрус, 
ґава, ґазда, ґандж, ґанок, 
ґатунок, ґвалт, ґеґати, 
ґедзь, ґелґотати, ґер-
ґота(і)ти, ґиґнути, ґир-
лиґа, ґлей, ґніт (у лампі), 
ґоґель-мо́ґель, ґрасувати, 
ґрати, ґречний, ґринджо-
ли, ґрунт, ґудзик, ґуля, 
джиґун, дзиґа тощо й по-
хідниках, а також у пріз-
вищах Ґалаґан, Ґудзь і под. 
Щоправда, вельми дивує 
рекомендація: „правиль-
ною (!) є вимова: Гданськ 
і Ґданськ, Гренландія й 
Ґренландія, Гібралтар і 
Ґібралтар; Гарібальді й 
Ґарібальді, Гете й Ґете“. 
Щоправда і проєкт (1999) 
був неідеальним, доклад-
ніше див. https://r2u.org.
ua/pravopys/pravXXI/zmist.
htm#proekt. 

Чомусь навіть у до-
волі логічно викладеній 
праці проф. О. Понома-
рева „Фонеми Г та Ґ“ по-
дано частину -(і)нґ лише 
для слів із цією кінце-
вою буквосполукою: ав-
тотренінґ, бравнінґ, ґонґ, 
мустанґ, петинґ, пфенінґ, 
ринґ, рислінґ, свінґ, сленґ, 
смокінґ, стерлінґ, тренінґ. 

А як бути з цими за-
гальними назвами: ар-
мрестлінґ, банкінґ, боди-
білдинґ, бов(у)лінґ, бри-
фінґ, булінґ, вікінґ, ґрумінґ, 
допінґ, елінґ, інженіринґ, 
картинґ, кіднепінґ, лізинґ, 
маркетинґ, мобінґ, пір-
синґ, пресинґ, ров(у)мінґ, 
скейтинґ, слябінґ, трекінґ, 
тримінґ, тролінґ, тюнінґ, 
фітинґ, фішинґ шейпінґ 
тощо, антропонімами: 
Берінґ, Ґеринґ, Дарвінґ, 
Дарлінґ, Квіслінґ, Месинґ, 
Фетинґ й ин., топоні-

мами: Алінґсос, Данцинґ, 
Кіссинґ, Петинґ, Факінґ 
тощо?

Там само — низку 
прізвищ і топонімів із бу-
квосполукою -берґ і -бурґ 
автор рекомендує писати 
з „ґ“, але обійдено ува-
гою: Абенсберґ, Альбенґа, 
Амберґ, Берґ, Берґстрем, 
Бламберґ, Варбурґ, Гайзен-
берґ, Гейзенберґ, Гінден-
бурґ, Гіндербурґ, Ґінзбурґ, 
Единбурґ, Корнберґ, Ледер-
берґ, Ні́ренберґ, Розенберґ, 
Стінберґ й ин.

Переконаний, що ліп-
ше дотримуватися чіт-
кого правила — усі бу-
квосполуки (і)инґ, берґ, 
бурґ у мові-джерелі — (i)
ng, berg, burg передава-
ти буквою „ґ“, окрім слів 
грецької походи.

Деякі словники пода-
ють від 500 до 2000 слів 
із цією буквою, а укла-
дачі „Тлумачного слов-
ника наукових термінів 
з буквою ґ“ — зібрали 
їх понад 8000. Вертаю-
чи до активного вжитку 
цю зрепресовану букву, 
головне — не передати 
куті меду, тобто не пору-
шувати правил, бо ще від 
Б. Грінченка натрапляємо 
на неї у грецизмах і пи-
томо українських словах: 
автобіоґрафія, автоґраф, 
орґанець, пуґачі тощо. У 
розмовному повсякден-
ні: ґарний, ґаманець, ґроші 
тощо, та алерґія, гіпоґенез, 
орґанізм, гіґієна в медич-
них виданках. Де укла-
дачі також надуживають 
„ґ“ (!). Зокрема С. Нечай 
у „Російсько-українсько-
му медичному словнику з 
іншомовними назвами“ 
ґен, ґенеалоґічний, ґене-
тика тощо, наводячи до-
кази переходу цих слів із 
греки до латини, тобто 
переходу з „г“ в „ґ“ і, від-

повідно, запозичин укра-
їнською мовою цих слів із 
латини. Ще більше нело-
гічного надуживання „ґ“ 
містить 4-томовий „Укра-
їнсько-латинсько-анґлій-
ський медичний енци-
клопедичний словник“ 
Л. Петрух та І. Головко. 
Подивувало філологів і 
харківське видавництво 
„Промінь“, видавши 
„Орфоґрафічного слов-
ника української мови“! 
Та все ж, направду, слів із 
фонемою „ґ“ в мові нашо-
го повсякдення набагато 
менше, ніж із фонемою 
„г“. Хоча й і з нею не все 
гаразд, бо маємо готель, 
гомофобія, гормони, Гол-
лівуд і хостел, хоспіс, хомо 
сапієнс, холокост, Хобарт, 
але ж усі ці й подібні сло-
ва в мові-джерелі з почат-
ковою „h“! Ще не приза-
бувся прикрий випадок, 
коли наші „грамотії“ спо-
творили прізвище 45-го                                 
віце-президента США 
Альберта Ґора, озвучив-
ши його з буквою „Г“!

Великі надії як мов-
ники, термінологи, так і 
загал покладають на плід-
ну роботу, а головно — її 
результати, відновленої 
Правописної комісії, яка 
третій рік утаємничено 
працює над унормуван-
ням нашого розхитаного 
правопису. Саме вона, 
а не аматори, має, на-
віть зобов’язана нарешті 
внормувати вживання 
букви „ґ“ й низку инших 
недосконалих правил та 
навести лад у цій частині 
правопису. 

Микола ЗУБКОВ,
мовний експерт                                

Технічного комітету
стандартизації                                    
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Нобелівську премію миру 
отримала Міжнародна кам-
панія за відмову від ядерної 
зброї (ICAN). Нагороду та 
кошти в еквіваленті 945 тисяч 
євро вручили директорці ICAN 
Беатріс Фін та Сецуко Терлоу 
— жінці, яка пережила бомбу-
вання Хіросіми 1945 року. Вона 
очолює в Женеві штаб-квар-
тиру руху, який об’єднує 468 
громадських організацій зі ста 
різних країн.

Однією з глобальних реформ, 
яку українці вважають 
нагальною, є боротьба з 
корупцією. Про це наголосив 
Глава УГКЦ Блаженніший Свя-
тослав в ефірі інтерактивної 
програми „Відкрита Церква“, 
говорячи про підсумки року, 
що минає, та найважливіші 
події — здобутки і втрати, які 
відбулися в Україні та Церкві. 
„Однак слід пам’ятати, що, 
говорячи про реформи, багато 
людей не розуміють їхнього 
змісту і не знають, у чому вони 
полягають, — підкреслив Глава 
УГКЦ. — Патріотизм людей 
„сірої зони“, які пережили 
окупацію, звільнення, та їхнє 
бажання жити в новій Україн-
ській державі надихає“. 

Із нагоди 125-літнього ювілею 
першої української жінки- 
офіцера Олени Степанівни 
та її чоловіка — генерала УГА 
Романа Дашкевича 10 грудня 
в Національному музеї-ме-
моріалі „Тюрма на Лонць-
кого“ відбувся вечір пам’яті 
„Доторкнутись до тиші ро-
динних реліквій“. Під час му-
зейного меморіального заходу 
присутні переглянули фільм 
„Її визнав світ“, поспілкува-
лися із письменницею Любою 
Долик, оглянули ексклюзивну 
виставку одного експоната — 
куртка національної героїні, у 
котрій та повернулася зі ста-
лінських концтаборів. Очіль-
ниця Меморіальної бібліоте-
ки-архіву Ярослава Дашкеви-
ча Галина Сварник розповіла 
про збереження сімейних 
реліквій родини Дашкевичів, 
нововиявлені документальні 
знахідки та автографи Олени 
Степанівни.

За матеріалами інформагенцій

студентські ініціативи

Молодь ІНПП вшанувала 
Василя Стуса
Студенти Інституту права та психології 6 грудня вшановували 

пам’ять поета, громадського діяча, дисидента, політичного в’язня 
Василя Стуса. Молодь підготувала театралізований вечір за місяць 
до дня народження великого українця, щоб, будучи на канікулах, не 
пропустити його 80-ліття. 

Студенти різних напрямів і курсів 
своїм колегам та викладачам розпові-
дали про життєвий шлях Василя Сту-
са, творчість і боротьбу зі страшним 
нелюдським режимом, акцентуючи, 
що, зі спогадів його друзів, був над-
звичайним правдолюбом, справед-
ливим. Найважливіший етап станов-
лення його національної свідомості 
припав на період навчання в Доне-
цькому педагогічному інституті. Уже 
тоді поет добре розумів, що це буде 
важкий тернистий шлях. Його над-
звичайно хвилювало становище укра-
їнської мови. „Мусиш бути гідним і 
гордо прийняти всі випробування, 
навіть ціною нелюдських зусиль“, — 
писав Стус у листі до свого сина.

Студенти обрали цікаву форму 
вшанування поета, поєднавши його 
біографію — найважливіші дати і 
життєві події — з уривками його пу-
бліцистичних творів, виступів, ві-
деоматеріалами, віршами й піснями 
під акомпанемент скрипки та трьох 
гітар. Цього разу захід розпочався 
аудіозаписом вірша в авторському 
виконанні самого Василя Стуса. Тож 
студентство мало нагоду почути го-
лос поета. 

„Файна Bend“ (так назвала свій 
творчий колектив молодь ІНПП) уже 
не вперше під координацією доцента 
Василя Ряшка готує оригінальні захо-
ди, вшановуючи видатних українців. 
Щоразу студенти добирають нову 
форму подачі, вишукують цікаві фак-
ти про цих особистостей, тож їхні ви-
ступи дивитися не лише приємно, а й 
цікаво та пізнавально.

Наталія ПАВЛИШИН
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імідж України

„Просто найняти репетитора                             
з української мови — нецікаво,                          
а тому й не корисно“
3 грудня минуло 295 років від дня народження видатного 

українського філософа, поета, гуманіста Григорія Сковороди. 
А 5 грудня українці відзначали День волонтера. Що спільного між 
Григорієм Сковородою і волонтерством, скажете ви?

„Інститут Сковороди“ — гро-
мадська організація, яка поширює 
українську мову та культуру за кор-
доном. Цілями проекту є створення 
привабливого іміджу нашої держа-
ви, дружні стосунки між україн-
ством та представниками інших 
країн і популяризація української 
мови у світі. 

Чому саме така назва? Як зазна-
чає керівник організації Юрій Мі-
щенко на сайті Інституту, „Григорій 
Сковорода узяв найкраще з духов-
ної спадщини народу та надав нову 
форму українській філософії. Про-
водячи аналогію з великим філосо-
фом, можна сказати, що Інститут 
Сковороди збирає найкращі пласти 
української духовної та матеріаль-
ної культури і ретранслює це у зро-
зумілій для світу формі“.

На думку голови львівського осе-
редку Божени Гринів, існує декілька 
чинників, котрі творять привабли-
вий для іноземців імідж України: її 
туристичний потенціал, який ми на-
справді дуже слабо використовуємо, 
українські інтелектуальні ресурси, 
які стають дедалі привабливішими 
для іноземних бізнес-сфер, та роз-
маїта фестивальна культура. Також 
дівчина розповідає, що такі україн-
ські фільми як „Поводир“, „Плем’я“, 
„Той, що пройшов крізь вогонь“ є 
популярними за межами України 
й на їхній переклад іноземними 
мовами є чималий попит, оскіль-
ки ці стрічки допомагають чужин-
цям відкрити для себе та зрозуміти 
українську ментальність. Ще одним 
каналом, через який здійснюють 
популяризацію української мови та 
культури, є музика, зокрема твор-
чість гурту ONUKA, який застосо-
вує народні мотиви та інструменти 
в електронній музиці.

— Просто найняти репетитора з 
української мови — нецікаво, а тому 

й не корисно. Сучасні українські 
книги, фільми, музика, у поєднанні 
із залученням студентів до різно-
манітних організацій можуть бути 
значно цікавіші та дієвіші. На жаль, 
в Україні наразі не існує системної 
політики щодо культурно-мовної 
дипломатії, у той час, коли інозем-
ців є багато, зокрема у Львові. На-
приклад, іноземні студенти Львів-
ського медичного університету на-
рікають на те, що хочуть навчитися 
розмовляти українською, але немає 
де, — розповідає Божена.

Від 2014 року в Інституті Ско-
вороди налічується 245 учнів, 60 із 
яких з’явилися 2017-го — з країн 
Азії, Латинської Америки, а також 
зі США, Канади, Франції, Нідер-
ландів, Швейцарії тощо. Інститут 
має осередки не лише в Україні — у 
Львові, Києві, Харкові, а й у поль-
ських містах — Кельц і Краків, де, до 
слова, налічується чи не найбільше 
охочих вивчати українську. Поль-
ські студенти приходять родина-
ми, бо хочуть, відвідуючи Україну, 
слухати й розуміти екскурсії укра-
їнською, переглядати наші фільми 
мовою оригіналу.

— Ці люди прагнуть пізнавати 
українську мову й культуру, тому 
все, що нам потрібно, — лише пра-
вильно це подати. Навчання розпо-
чинається з українських розмовних 
клубів, де ми переглядаємо різні 
фільми, відео, відвідуємо музеї, 
запрошуємо цікавих гостей, а по-
тім усе це обговорюємо. Подаль-
ший етап — вивчання української 

граматики. Також ми практикуємо 
навчальні обміни студентами між 
нашими осередками. Провадимо 
й майстер-класи, на яких іноземці 
навчаються робити писанки, ляль-
ки-мотанки: спостерігаючи за ними, 
бачиш, наскільки важливим для них 
є цей процес — своєрідне таїнство, 
яке дозволяє постійно мати при собі 
частинку України, тоді як для нас 
це вже просто буденність. Також 
ми беремо участь у різноманітних 
музичних та поетичних вечорах, на 
яких виступають наші студенти, — 
ділиться Божена.

До слова, в’єтнамець Чан Куок 
Кхань, виступ якого на сьомому се-
зоні шоу „Голос країни“ сколихнув 
інтернет (учасник продемонстрував 
майстерне володіння українською 
мовою, заспівавши пісню „Скрипка 
грає“, що шокувало суддів, і аргу-
ментував це глибокою повагою до 
України), також був студентом Ін-
ституту Сковороди. 

Навчання тут здійснюють за 
спеціально розробленим підруч-
ником, який створено за аналогі-
єю сучасних книжок для вивчення 
англійської мови: він має дві части-
ни, інтерактивну, укомплектовану 
диском із аудіо- та відеофайлами, та 
робочий зошит. Комплекти сформо-
вано відповідно до рівня володіння 
українською мовою. Заняття за цим 
підручником передбачають також 
жваві дискусії, що допомагає сту-
дентам не встидатися говорити та 
долати страх помилки у часі розмо-
ви. Навчання в Інституті є як безоп-
латним — участь у дискусійних клу-
бах, всіляких заходах, так і платним 
— приватні заняття з репетитором. 
Щоправда, вартість таких послуг є 
все одно нижчою, порівняно з ціна-
ми у спеціалізованих центрах курсів 
вивчення мов. 

Найбільше Інститут Сковороди 
потребує волонтерів, адже саме на 
них усе тримається. Долучитися до 
команди може кожен охочий навча-
ти іноземців української мови.

Анастасія МОЗГОВА
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У Львівському музеї Івана Франка 
до 20 грудня діє проект сучасного 
мистецтва Franko Laboratorium. У 
його межах — інсталяції, відео-арт 
і перформанси 35 студентів ЛНАМу 
курсу Василя Одрехівського. На-
приклад, одну з інсталяцій назвали 
„Фарбований Лис“ — автор, студент 
Роман Кірпа, взяв справжній череп 
лисиці, помістив його в акваріум, а 
на стелі почепив куб, із якого фарба 
крапає на цього Лиса. Таким чином 
він хотів зачепити тему впливу 
обставин на людину. Директор 
музею Богдан Тихолоз радіє, що дім 
письменника ожив і притягує до 
себе молодь.

Народний театр-студія „Хочу“ на 
запрошення НТУУ „Харківський 
політехнічний інститут“ із твор-
чою поїздкою побував у Харкові. 
Театрали виступили перед студент-
ською молоддю ХПІ з виставою за 
творами Івана Франка „Тричі мені 
являлася любов“. Зустріч відбулась 
у Науковій бібліотеці та в одному з 
коледжів Харківської політехніки. 
Учасники народної театр-студії 
„Хочу“ познайомились із самоді-
яльним театром ХПІ „Політехнік“ 
і налагодили дружні стосунки зі 
своїми колегами.

У Буковелі розпочали знімати пов-
нометражний дитячий фільм-фен-
тезі „Тільки диво“. Режисер фільму 
— Олена Каретник. „Тільки диво“ 
— це історія юнака Северина, який, 
ризикуючи життям, рятує батька. 
Хлопець боротиметься з фантастич-
ними звірами та поганими хлопцями, 
отримає перемогу і серце коханої 
Софії. Зйомки стрічки проходити-
муть також в Ісландії. Спецефекти 
для фільму створить українсько-аме-
риканська компанія GLORIA FX.

BBC Україна оголосила короткі 
списки в номінаціях „Книга року 
BBC – 2017“ та „Дитяча Книга року 
BBC – 2017“. До короткого списку в 
номінації „Книга року BBC – 2017“, що 
обирався зі 16 видань, увійшли такі 
твори: Сергій Жадан „Інтернат“ (Чер-
нівці, Meridian Czernowitz), Олек-
сандр Ірванець „Харків. 1938“ (Київ, 
Laurus), Катерина Калитко „Земля 
загублених, або Маленькі страшні 
казки“ (Львів, ВСЛ), Йван Козленко 
„Танжер“ (Київ, Видавничий дім „Ко-
мора“), Андрій Курков „Шенгенська 
історія“ (Харків, Фоліо).

За матеріалами інформагенцій

майстер-клас

„У кожного героя має бути 
свій рай і своє пекло“

Українське кіно тепер на піку можливостей власного розвитку. 
Так нещодавно Президент підписав законопроекти, які на 5 

років звільняють наш кінематограф від сплати ПДВ. Однак без 
хорошого сценарію навіть із найліпшими знімальною технікою й 
акторами доброго кіна не буде. Минулого вівторка кінодраматург 
Марія Вайно у книгарні „Є“ розповіла молоді „Як написати 
хороший кіносценарій: 10 дієвих прийомів“.

Ті, хто пробує чи мріє писати кі-
носценарії, мусять знати, що діло 
це нелегке. Найперша дилема, яка 
хвилює всіх, — чи належить кіно- 
сценарій до царини літератури, чи 
таки — кіномистецтва. Первинно, 
каже Марія Вайно, це є текст, тож 
належить літературі, але коли він 
потрапляє до рук режисера, то це 
вже сфера кіномистецтва — він на-
магається побачити, як за допомо-
гою засобів кіна може втілити його 
на екрані.

Письменниця та кінодраматург 
Марія Вайно — автор єдиного в 
Україні посібника „Сценарна майс-
терність“. Крім цього, вона — двічі 
лауреат „Коронації слова“, у номі-
націях „роман“ та „кіносценарій“. 
Тобто теорія та практика писання 
йдуть у неї поряд, і їй відомо, що 
„сценарій — це постійне пере-
писування“, бо входження в тему 
вимагає коригування, уточнення. 
Загалом, кіносценарій — це жива 
матерія, яка живе своїм життям. 

Драматургічні закони зазнають 
модернізації, але в основі залиша-
ються незмінними ще від Аристо-
теля. Автор має мати прописану 
(ліпше прописати її на папері) 
мету твору, яку впродовж створен-
ня сценарію тримати перед очима і 
підпорядковувати їй усю кінороз-
повідь. В архітектоніці сценарію 
важливу роль відіграють дві пово-
ротні точки сюжету, конфлікт і ге-
рої — головний та осьовий. Якщо 
всі вимоги щодо них дотримано, то 
сценарій має шанс на успішне реа-
лізування.

Поворотні точки у фільмі — це 
моменти, коли головний герой під 
тиском конфлікту приймає доле-
носне рішення, яке розкриває і 
змінює його характер. Друга пово-
ротна точка більш напружена, ніж 
перша. Перед кульмінацією історії 
бажано зробити „перебіг“ — так 

званий спокій перед бурею дасть 
змогу глядачеві пережити кульмі-
націю емоційно найбільш повно й 
гостро.

Конфлікти є статичні (скажімо, 
жінка нарікає на свого чоловіка, що 
п’є, але нічого не змінює у житті) і 
стрибкоподібні (жінка скаржиться, 
вирішує зі своїм чоловіком розлу-
читися, але бачить, як сусідський б’є 
свою дружину, і передумує — свій 
все ж таки не б’є, лише п’є). Але ці 
конфлікти не цікаві для глядача. 
Конфлікт повинен зростати, бути 
динамічним. Такий конфлікт вибу-
довується на тривимірності героя 
— його фізичних, соціальних і пси-
хологічних особливостях. „У кож-
ного героя має бути свій рай (те, 
що його надихає) і своє пекло (те, 
що його гнітить). Важливо знати, 
як герой виховувався, які традиції 
були в його сім’ї. Ви мусите бути 
глибокими психологами — читати 
багато книжок із психології. Також 
важливо спостерігати за людьми й 
завести собі блокнот — скарбничку 
власних фраз і задумок“, — поради-
ла Марія Вайно.

Каталізатором історії висту-
пає осьовий герой. Осьовий, бо 
ніби тримає її вісь. Він може бути 
не лише людиною, а й твариною, 
узагальненим образом, але завжди 
змушує головного героя рухатися 
вперед. Єдність протилежностей 
надає історії цікавості. До речі, 
коли пишете сценарну історію, то 
вона мусить зачіпати вас як автора. 
І варто не тільки багато писати, а 
й багато аналізувати вже відомих 
фільмів. Ви зможете помітити, що 
навіть у хороших фільмах є якісь 
„провислості“, те, що глядача дра-
тує. Пишучи сценарій, пам’ятайте 
про режисера й тих, хто дивити-
меться ваше кіно.

Наталя ЯЦЕНКО
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здоровий спосіб життя

Прожити зиму активно і з радістю

Скільки тої зими — переживемо?! Звісно, але якщо про себе не 
подбати тепер, то навесні буде сутужно. Що ми можемо зробити, 

не докладаючи багато зусиль і грошей? Читайте.

Узимку хочеться чогось гарячо-
го, смачного й запашного. І це пра-
вильне бажання, проте не забувай-
мо про воду. І правило тут просте: 
що більше у вашому житті стресу 
(наприклад, інтенсивне навчання 
перед сесією, очікування її), то 
більше чистої води ви мусите пити. 
Звичайна вода, переконують нау-
ковці, знижує рівень концентрації 
стресових гормонів кортизолу й 
адреналіну та вимиває з організму 
продукти їхнього розпаду. За да-
ними Американської психологіч-
ної асоціації (з книги Келлі Макго-
нікал „Сила волі“), найефективні-
шими способами зняття стресу є 
спорт, прогулянка на свіжому по-
вітрі (якщо світить сонце, то ще й 
запас вітаміну D поповните), твор-
че хобі, читання, слухання музики, 
зустріч із друзями. А ось найменш 
ефективні способи — це куріння, 

алкоголь (зневоднює шкіру, якій і 
так бракує вологи взимку), сидіння 
в інтернеті чи „зависання“ у відео- 
іграх.

Окрім теплого пиття, узимку 
нас тягне до калорійних продуктів. 
І це теж недарма, бо завдяки ним 
отримуємо більше енергії, однак 
овочі-фрукти на столі теж мають 
бути. Один плід ківі на день забез-
печить організм денною нормою 
вітаміну С, а мандаринки й пома-
ранчі ще й настрій піднімуть сво-
їм ароматом і сонячним кольором. 
Рідні яблука доповнять смачну па-
літру, якщо їх набридло їсти сири-
ми, то можна запекти, самі по собі 
чи зі сиром, горіхами й родзинка-
ми. До речі, прихід свят наражає 
нас на нездорове харчування. І тут 
можна брати приклад із японців, у 
яких найменший відсоток ожирін-
ня серед країн світу, бо вони не 

переїдають, полишають гостину з 
легким відчуттям голоду.

Сидіння вдома, закутавшись у 
плед, приносить радість. Але лише 
тимчасову. Бо більшу й довготри-
валішу дає нам таки рух. Альтер-
нативою лижам і ковзанам можуть 
стати такі незвичні види спорту, як 
айскартинґ (картинґ на льоду) або 
сноутюбінґ (спускання з гори на 
тюбінґах — спеціальних санах-ва-
трушках, схожих на автомобільну 
камеру). Витягти носа з-під ковдри 
допоможе спільне планування ак-
тивного відпочинку з друзями.

І знаєте, чому на півночі Нор-
вегії, де сонце в осінньо-зимовий 
період не піднімається над гори-
зонтом, люди не впадають в депре-
сію? Аспірантка Стенфордського 
університету Карі Лейбовіц, про-
вівши опитування серед місцево-
го населення, дійшла висновку, 
що причина в тому, що зиму вони 
сприймають як подарунок.

Наталя ЯЦЕНКО

спортогляд
 • Команда Львівської політех-

ніки виборола перше місце в 
загальному заліку Універсіади 
Львівщини з настільного тенісу. 
У змаганнях узяло участь дванад-
цять команд, які складали дівчата 
й хлопці. Спортсмени-політехніки 
здобули в командних іграх, особи-
стих, парних і змішаних призові 
місця і в підсумку набрали 544 очки. 
У жіночій команді грали Роксола-
на Курдова (І місце, ІАПО), Оль-
га Устай (ІІІ місце, ІНЕМ), Олена 
Черепущак (ІКТА), Вікторія Щур 
(ІМПП). У чоловічій — Олександр 
Тимофєєв (І місце, ІНЕМ), Ростис-
лав Білий (ІІ місце, ІНЕМ), Михай-
ло Кістечко (ІІІ місце, ІХХТ), На-
зарій Мосюк (ІХХТ). Гра в парі для 
Олександра Тимофєєва й Ростис-
лава Білого завершилася здобут-
тям першого місця. Серед дівчат у 
парній грі найкращими були Роксо-
лана Курдова й Ольга Устай. Зміша-
на пара з Олександра Тимофєєва й 
Роксолани Курдової теж здобула 
першість. Тренера команди Ігоря 
Тихого нагороджено почесною 

грамотою Комітету фізичного ви-
ховання.

 • Відбувся перший Студентський 
відкритий кубок Львова з баскет-
болу серед жіночих команд, пере-
можцем якого стала збірна Львів-
ської політехніки. Вона у фіналі з 
рахунком 46:29 перемогла гостей 
з університету Катовіце (Поль-
ща). Бронзові медалі — у команди 
Чернівецького національного уні-
верситету ім. Ю. Федьковича, яка в 
матчі за третє-четверте місце з ра-
хунком 42:37 перемогла команду з 
Нововолинська. П’ятими в турнірі 
фінішували вихованці Львівської 
обласної дитячо-юнацької спор-
тивної школи. Змагання тривали 
протягом останніх трьох днів ли-
стопада у спортивному комплексі 
Політехніки, а за кубок змагалися 
п’ять студентських жіночих бас-
кетбольних команд України та 
Польщі. Переможців та призерів 
змагань нагородили кубками та 
медалями, а для привітання чемпі-
онів та учасників перед присутніми 

виступили колективи народного та 
бального танців Політехніки.

 • Визначено чемпіонів серед сту-
дентів в Універсіаді Львівщини 
зі стрільби з лука в приміщенні. 
Змагання з класичного та блочного 
лука тривали від 22 до 26 листопада 
у Стрілецько-спортивному комп-
лексі Львівського національного 
медичного університету ім. Д. Га-
лицького. У них взяли участь пред-
ставники шести вишів Львівщини, 
зокрема — Львівської політехніки. 
Чоловіки й жінки виконували осо-
бисті та командні вправи М-3, М-4, 
олімпійський раунд, мікст. У загаль-
нокомандному підсумку місця серед 
чоловіків розподілились так: I місце 
— ЛДУФК ім. І. Боберського, II міс-
це — Львівський національний ме-
дичний університет ім. Д. Галиць-
кого, III місце — Львівська політех-
ніка. У загальнокомандному заліку 
серед жінок студентки Політехніки 
у трійку призерів не потрапили.

Підготувала Наталя ЯЦЕНКО
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нетрадиційне лікування

Вправи йоги — від багатьох недуг
Крім звиклого нам традиційного лікування, ми часто як допо-

міжний засіб використовуємо альтернативні методи. Одним 
із них є йоготерапія. Про це сьогодні розповість йоготерапевт, 
лікар-кардіолог Ольга Головня.

— Що таке йоготерапія? Чим 
вона відрізняється від звичайних 
занять йогою?

— Йоготерапія — це оздоро-
вчий аспект практик йоги. Якщо 
йога — дуже давня традиція, то 
йоготерапія порівняно молода — 
приблизно 100 років тому з’яви-
лися перші спроби науково до-
слідити вплив на тіло людини асан 
(положення тіла, що зазвичай асо-
ціюється з йогою, призначене від-
новлювати і підтримувати само-
почуття, здоров’я і гнучкість тіла) 
та пранаям (процесу, під впливом 
якого зростають внутрішні запаси 
життєвої сили). Насправді його-
терапію тепер формують завдяки 
великому надбанню практик йоги. 
Сучасна наука вважає, що ці впра-
ви впливають на тіло людини.

— Чи всі йоговправи годяться для 
терапії? 

— По суті, йоготерапія — це 
набір тілесних і медитативних 
практик, які дозволяють віднови-
ти гармонійність органів як єдиної 
системи. Але ми добираємо ці впра-
ви, зважаючи на результати дослі-
джень їхнього впливу на людське 
тіло. Ефективна будь-яка вправа, 
будь-яка асана чи пранаяма. Його-
терапевтичні вправи також можна 
використовувати для профілакти-
ки захворювань, задля підвищен-
ня власної енергетики. Звісно, що 
добре розпочинати такі заняття у 
молодшому віці, позаяк тоді і впра-
ви можна добрати краще, і їхній ре-
зультат буде ефективніший. Після 
45-ти ми можемо говорити лише 
про те, щоб стабілізувати організм 
і підтримувати його.

— Які хвороби можна лікувати йо-
гою? 

— Традиційно йоготерапією лі-
куємо психосоматичні захворюван-
ня — бронхіальну астму, виразко-
вий коліт, есенціальну гіпертензію, 
нейродерміт, ревматоїдний артрит, 
виразкову хворобу шлунка і дванад-
цятипалої кишки. Проте на сьогодні 
„список“ захворювань, до яких мож-
на застосовувати йоготерапію, біль-
ший. До нього ввійшли всі хвороби 
органів дихання, серцевосудинні 
(ішемічна хвороба серця, інфаркт 
міокарда, кардіофобічний невроз, 
порушення серцевого ритму, веге-
тосудинна дистонія), психосомати-
ка харчової поведінки (ожиріння, 
нервова анорексія, булімія), шлун-
ково-кишкові недуги (запори, емо-
ційна діарея, синдром подразненої 
кишки), хвороби ендокринної сис-
теми (гіпотеріоз, гіпертиреоз, цу-
кровий діабет), захворювання шкі-

ри (кропив’янка, свербіж, 
атопічний нейродерміт), 
гінекологічні, хвороби 
опорно-рухового апарату 
(ревматичні, порушення 
постави, остеохондроз, 
болі у спині), психовеге-
тативні синдроми, функ-
ційні сексуальні розлади, 
біль голови. 

— Чи пропоновані вправи можна ви-
конувати самостійно вдома, а чи конче 
під наглядом лікаря?

— Зважаючи на діагноз і результа-
ти обстеження, йоготерапевт добирає 

пацієнтові індивідуальний комп-
лекс вправ, які спершу потрібно 
виконувати під контролем фахівця. 
Однак надалі це можна робити са-
мостійно, але — що важливо — по-
ступово і регулярно. Для зручності 
пропонуємо заняття в тематичних 
групах: корекції постави, йоготе-
рапії серцево-судинної системи, 
йоготерапії храпу тощо. 

— Чи є протипокази для занять 
йогою? Які саме?

— Їх багато! Насамперед це 
гострі інфекції, зазвичай із підви-
щеною температурою, серед них — 
таке поширене в осінньо-зимовий 
період ГРВІ, гнійні й некротичні 
процеси, будь-які загострення 
хронічних захворювань, астенія 
після фізичної травми або пере-

несеної хвороби, післяопераційний 
період. Також не можна виконувати 
йоговправи при розладах інтелекту, 
психіки, поведінки, розумовому від-
ставанні, гострих психічних захворю-
ваннях, афективних розладах (розла-
дах настрою), розладах особистості й 
поведінки у зрілому віці.

— Чи доведений ефект йоготерапії 
на практиці?

— На сьогодні заняття йогою 
входять до Міжнародних стандартів 
лікування кардіологічних недуг, по-
рушення постави, опорно-рухового 
апарату. А як лікар, який практикує 
йоготерапію, бачу результативність і 
для інших хвороб, які можна лікувати 
за допомогою таких вправ.

— Наскільки йоготерапія тепер по-
пулярна?

— Вона стає щораз популярні-
шою. З одного боку, це добре, адже 
цей факт спонукає досліджувати 
практикування йоги, щораз більше 
медиків, а серед них і поважні про-
фесори, цікавляться цією темою. Од-
нак є і другий бік медалі — коли під 
маскою йоготерапевта можна знайти 
кого завгодно, хто бажає нагріти руки 
на цій роботі. 

Розмовляла Ірина МАРТИН
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Кросворд
Горизонтально: 
5. Студентські спортивні змагання. 7. Найяскравіша 
зоря в сузір’ї Ліри. 9. Учень університету. 11. Корди-
льєри в Південній Америці. 13. Штат на Заході США. 
14. Виліт м’яча за межі спортивного поля. 17. Інстру-
мент для введення ліків під шкіру, в м’язи або у вену. 
18. Дрібні цукерки круглої форми. 20. Пастух овець, 
вівчар. 21. Кругла у плані споруда. 22. Високий дитя-
чий, переважно хлопчачий, голос. 24. Таємна домов-
леність кількох осіб про спільні дії. 25. Скупчення 
в тропосфері продуктів конденсації водяної пари. 
26. Задня частина корпуса корабля. 29. Молочний 
продукт. 31. Легенда, сказання давніх народів про 
богів, легендарних героїв, походження Всесвіту. 
32. Постійний склад працівників підприємства, уста-
нови. 34. Суцільна кам’яна брила. 35. За віруваннями 
давніх греків — річка забуття в Аїді. 36. Портрет ху-
дожника, виконаний ним самим.

Вертикально:
1. Одна з шахових фігур. 2. Частка у виробництві й 
збуті продукції, визначена для кожного учасника 
монополістичного об’єднання. 3. Витка рослина, 
поширена переважно у тропічних і субтропічних 
лісах. 4. Електричний ліхтар на транспортній ма-
шині. 6. Математичний знак добування кореня. 
8. Один з основних методів наукового дослідження 
явищ, спроба. 9. Станція технічного обслуговування. 
10. Вимерлий дикий бик. 12. Адміністративно-територі-
альна одиниця у Франції. 15. Показ п’єси, опери, балету; 
спектакль. 16. Спортивне змагання з бігу на дистанцію, 
що перевищує 142 км. 18. Сніп, який ставлять у кутку 
хати перед Різдвом. 19. Наука, що вивчає норми поведін-
ки, мораль. 23. Місто в Болгарії, де відбуваються щорічні 
фестивалі гумору. 27. Суміш сажі, попелу і газоподібних 

продуктів, які виділяються у повітря при згорянні чо-
гось. 28. Пісня, мелодія, яка швидко набула популярнос-
ті. 30. Грецький острів в Егейському морі. 31. Великий 
населений пункт. 33. Сходи на кораблі. 35. Пора канікул 
і відпусток.

Склала Христина ВЕСЕЛА

1 2 3 4

5 6

7 8 9 10 11 12

13 14

15 16

17 18 19 20

21 22

23

24 25 26

27 28

29 30 31

32 33 34 35

36

Відповіді на кросворд, 
опублікований                          

у числі 37
Горизонтально: 3.  Марсала. 
5.  Калейдоскоп. 9.  Застібка. 
10. Астероїд. 11. Реактор. 13. Ав-
томат. 14.  Андорра. 15.  Замша. 
17. Ренклод. 20. Лікарня. 23. Арі-
адна. 25.  Рубанок. 28.  Дуеро. 
29. Ремарка. 31. Афаліна. 32. Кен-
тавр. 33. Командос. 35. Імунітет. 
36. Темперамент. 37. Контакт. 

Вертикально: 1.  Крейда. 2.  Па-
года. 3.  Мольберт. 4.  Аркатура. 
5. Котермак. 6. Паранджа. 7. Азна-
вур. 8. Аджарія. 12. Комплімент. 
15.  Здогад. 16.  Алегро. 18.  Ефір. 
19.  Лорд. 21.  Краб. 22.  Немо. 
23.  Америка. 24.  Аграмант. 
26. Анархіст. 27. Кантата. 30. Ака-
демік. 31.  Арґумент. 34.  Стерня. 
35. Імамат. 

J J J
Шеф підлеглому:
— Ти, звичайно, хороший хлопець, але 
такої посади у нас на фірмі нема.

J J J
— Пане, купіть годинник! Це точна ко-
пія швейцарського годинника!
— Із задоволенням. Ось вам точна копія 
американських доларів.

J J J
Мишка в останню хвилину ховається від 
кота в нірку. Кіт, не гаючи часу, почи-
нає гавкати. Мишка висунула з цікаво-
сті голову з нірки, кіт її зловив і гордо 
мовив:
— Як корисно знати хоч одну іноземну 
мову.

J J J
Після балу Попелюшка пам’ятала тіль-
ки те, як бігала за щурами, намагалася 

щось приготувати з гарбуза і як принц 
одягав їй на ноги кришталеві салатниці.

J J J
Симпатична пані заходить у магазин 
зброї:
— Я хотіла би купити пістолет.
— Вам для захисту?
— Захищати мене буде адвокат…

J J J
Покупець:
— Я хотів би поглянути на дешеве, гар-
не і міцне взуття.
Продавець:
— Я також.

J J J
— Хочу всиновити тримісячну англій-
ську дитину.
— Чому саме англійську?
— Коли вона почне говорити, я вчити-
муся в неї англійської.
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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
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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. 
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На першій та останній сторінках —                                                              
світлини Наталії ПАВЛИШИН

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи: 
диплом бакалавра ВК № 18978079, додатки до 
дипломів бакалавра № 036858 і спеціаліста 
№ В 027073, видані Національним універси-
тетом „Львівська політехніка“ на ім’я Макара 
Андрія Леонідовича;
студентський квиток, виданий Львівським 
інститутом банківської справи на ім’я Іщик 
Анни Сергіївни;
залікову книжку № 1602050, видану Націо-
нальним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Гаврана Богдана Петровича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Нікітчука Сергія Вікторовича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Ткачук Юлії Олександрівни;
студентський квиток № 11904065, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Боштан Анастасії Олегівни;
студентський квиток та залікову книжку, 
видані Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Шимона Івана Іва-
новича;

залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Ковальчука Назара Богдановича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Жичинської Юлії Сергіївни;
залікову книжку № 1602255, видану Націо-
нальним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Терпяка Віталія Вячесла-
вовича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Колос Марти Олександрівни;
студентський квиток №ВК 10283698, вида-
ний Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Маланія Василя 
Михайловича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Михайлюка Олександра Романовича;
студентський квиток ВК № 10964316, вида-
ний Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Сідельник Олени 
Степанівни.

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, ювілей- 
ні та інші статті на замов лення — 
50% від тарифів.

На обкла динці  
(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 викорис тан ням матеріалів замов-
ника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при 
пошуку матеріалів редакцією — 
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника ре-
дакцією до виготовлення кінцево-
го зразка — 350 грн.

Система знижок
За три публікації – 5%, більше трьох 
публікацій – 10% від суми замовлен-
ня.

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

для львів’ян і гостей міста

Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
14 грудня — „Коли цвіте папороть“ 

(прем’єра, опера). 18.00.
15, 17 грудня — Музичний салон 

дзеркальної зали (концертна 
програма). 15.00, „Коли цвіте 
папороть“ (прем’єра, опера). 18.00.

16 грудня — „Коли цвіте папороть“ 
(прем’єра, опера). 18.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
15 грудня — „Різдвяна ніч“. 17.00.
17 грудня — „Криза“. 19.00.
19 грудня — „Івасик Телесик“. 11.00, 13.30.

Камерна сцена
16 грудня — „Мій Роден“ (прем’єра). 18.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
15 грудня — „Ножі в курях, або Спадок 

мірошника“. 19.00.
17 грудня — „12 ніч“. 19.00.

Львівський академічний 
драматичний театр 
ім. Лесі Українки
14, 19, 20 грудня — „Різдвяна історія“ 

(прем’єра). 12.00.
15 грудня — „Різдвяна історія“ 

(прем’єра). 14.00.
17 грудня — „Різдвяна історія“ 

(прем’єра). 16.00.

Львівський академічний 
театр „Воскресіння“
15 грудня — „Миколай прийшов до нас“. 

14.00.
19, 20 грудня — „Миколай прийшов до 

нас“. 12.00, 14.00, 16.00.

Перший театр
19 грудня — „Стежечка святого 

Миколая“. 12.00.



Театралізований вечір до 80-річчя Василя Стуса  13 с.


