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ВАША ДУМКА

Із Новим 2018 роком
та Різдвом Христовим!
Дорогі львівські політехніки! Сьогодні ми перегортаємо останню сторінку 2017 року, що приніс нам багато набутків, нових вражень і змін. Усі ми стали не лише
старшими, а й мудрішими, досвідченішими, сильнішими. Але насамперед — монолітнішими та згуртованішими як народ, як нація, котра захищає свою територіальну
цілісність, свободу й незалежність, європейський вибір
у боротьбі з російським агресором та його сателітами.
Мабуть, не помилюся, коли скажу, що зараз для всіх
нас найголовнішим є мир, спокій і добробут у родинах.
Сподіваємося, що рік прийдешній буде переламним і
принесе нам нарешті довгоочікувану перемогу, за яку
поклали голови славні українські воїни. Саме мужнім
захисникам України, котрі зустрічають прийдешні свята
не в теплій та затишній оселі, а в холодних окопах, ми
повинні низько вклонитися і скласти безмежну шану та
вдячність.
2017 року ми чимало зробили для розбудови та розвою альма-матер. Львівська політехніка в рейтингу вітчизняних вишів уже традиційно посідає чільні місця з
багатьох показників навчальної роботи, ми розгортаємо
широкий спектр науково-дослідних і конструкторських
проектів, більшість яких стосується найновіших наной ІТ-технологій. Ми стали найкращим реґіональним
університетом України, успішно провели цьогорічну
вступну кампанію.

У перших числах грудня Президент України Петро
Порошенко підписав Закон „Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним
банком“, згідно з яким Львівська політехніка впродовж
кількох років отримає майже 10,8 млн євро кредитів для
проведення комплексу заходів з енергоефективності та
енергоощадливості.
Масштабні за складністю й обсягом завдання постануть перед колективом Львівської політехніки прийдешнього року. Але ми з надією й оптимізмом дивимося в
майбуття. Ми зможемо на значно вищий рівень підняти
ввесь навчально-виховний процес, зміцнити й осучаснити матеріально-технічну базу, докорінно поліпшити
результативність науково-дослідницької роботи. Я в це
твердо вірю, бо в це вірять усі львівські політехніки — і
викладачі, і студенти!
Сердечно вітаю всіх львівських політехніків та їхні
родини з Новим 2018 роком та Різдвом Христовим!
Хай творча наснага та завзятість ніколи не залишають вас! Нових Вам звершень і здобутків на добро рідної
України!
Христос рождається! Славімо Його!
Юрій БОБАЛО,
ректор Національного університету
„Львівська політехніка“

Різдвяні містерії
Так уже повелося, що на схилі року рахуємо свої здобутки: монографії, підручники, статті, міжнародні конференції. Аж раптом у всій тій метушні, входячи до головного корпусу, опиняємося в полоні безсмертного творіння Марконі. А нещодавно, під час святкування 25-ліття
Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою, ми поринули в передріздвяну атмосферу ялинкових прикрас, вифлеємських вогників і чудових мелодій
у виконанні камерного оркестру Народного дому „Просвіта“. Ми мали змогу насолоджуватися благословенними звуками „Тихої ночі“, геніального „Щедрика“, яким
М. Леонтович так щедро поділився зі світом. І думалось:
яка різнобарвна, різномистецька наша Політехніка!
Дивовижні різдвяні містерії відбилися в культурі
українців. Між ними й туга за різдвяною атмосферою
батьківського дому Б. Лепкого, і вертепна драма із твору
„Мотря“, яку розігрують бурсаки в Мазепинському палаці, і витончена, відшліфована до букви мініатюра В. Стефаника „Давня мелодія“. А ще Б.-І. Антонич із чарівливою
поезією „Народився Бог на санях“ і витончений О. Стефанович „…Діва Марія коси шовкові стеле для сина“, і філософсько-екзистенційне „Відчинення вертепу“ І. Калинця,
де в модерній формі відбилася вся трагедія понищення
нашої культури.
…Наприкінці XVI сторіччя в Україні зародився вертеп. Особливого розквіту він набув у часи Мазепи та ба-

рокової літератури. Вертепники носили двоповерхову
дерев’яну філігранну скриньку, де розігрувалося дійство:
на першому поверсі — земне, на другому — небесне.
Вертепна драма несла позитив, утверджуючи перемогу
високого й вічного. Та згодом слово „вертеп“ набуло зовсім іншого сенсу, ототожнилося з балаганом та моральною потворністю. Сьогодні діячі, що зі своїми статками
вивтікали за кордони, і ті, що мріють, аби сюди вступив
„русскій мір“, і хохли, що ніяк не відтуляться від московського чобота — усе це персонажі сучасного політичного
вертепу.
А хто ж на другому поверсі чарівної скриньки? А там
— Герої Небесної Сотні, що беззбройними пішли на
кулі ворога. І ті, що захищали Донецький аеропорт, і ті,
що згоріли в Іловайській пастці. Бо без них, наших найперших лицарів і оборонців, не думали б ми з вами про
Scopus’и, та Web of Science’и. Бо без них наше життя було б
цілком іншим.
Дорогі політехніки! Від Товариства „Просвіти“ бажаю
вам і вашим родинам доброго здоров’я, нових творчих
звершень, достатку і високих мрій. А ще — сили, мудрості, невтомної праці для добра рідної Політехніки й нашої Держави, імення якій Україна.
Христина БУРШТИНСЬКА,
голова Товариства „Просвіта“ Львівської політехніки
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новорічна традиція

Ялинку засвічують переможці СНТК

Ч

удову традицію відкривати новорічну ялинку в День святого
Миколая в Політехніці не порушили й цього року.

Як завжди, ця святкова церемонія
починається з урочистого нагородження переможців СНТК в актовій
залі головного корпусу. Цьогоріч
відбулася вже 75-а студентська науково-технічна конференція універ-

ситету. Переможців та призерів привітав ректор Політехніки професор
Юрій Бобало. Він вручив їм дипломи
та збірники тез доповідей. А проректор із наукової роботи професор
Наталія Чухрай, яка зачитувала від-

повідний наказ ректора, поінформувала про те, що переможцям та їхнім
науковим керівникам дозволено
оформити наукові роботи як статті
для публікування у Віснику Національного університету „Львівська
політехніка“.
Закінчення на 4 с. m

захисти дипломів

Попереду — нова сторінка життя
К
Заслуговують найвищої
оцінки
Захисти на кафедрі зі спеціалізації
„Архітектура житла“ спеціальності
„Архітектура та містобудування“ проходили 18–22 грудня, упродовж яких
захистилося 64 магістри і спеціалісти.
Як відзначив завідувач кафедри
архітектурного проектування та інженерії ІАРХ професор Ігор Гнесь,
цього року до випускників є дуже високий рівень вимог. До речі, студентам, як і в Європі, дозволили самим
визначатися, коли в межах графіку
готові до захисту. І не помилилися.
А якщо хтось не готовий вкластися
у графік, може, за домовленістю, захищатися пізніше. На оцінку це ніяк
не впливає. Навпаки, творча робота може бути рекомендована на огляд-конкурс.
Першого дня про свій творчий
доробок звітували магістри та спеціалісти, які навчаються заочно й очно.
Членів ДЕКу вразив захист Андрія
Резнікова, який кілька років тому закінчив Політехніку, згодом працював
у двох фірмах США. Зрозумівши, що
варто здобути ступінь магістра, повернувся до Львова з чималим багажем знань, влаштувався на роботу й
одночасно навчався у магістратурі.
Спеціаліст Назар Вітюк проектував готельний комплекс на 50 місць у
селі Яблуниця Івано-Франківської області. Тему обрав не випадково, адже
„в Україні нема готельних комплексів, які відповідали б міжнародним

стандартам, а їхня кількість, порівняно з європейськими містами, надзвичайно мала“.
Цього ж дня захищала магістерську роботу його дружина Олена. Для
неї підготовка до захисту була непроста, адже перебуває у декретній відпустці (подружжя має річного сина).
Мріяла досліджувати аеропорти, але
зваживши, що працювати доведеться
„у парі“ з синочком, обрала роботу
над проектуванням автозаправних
комплексів. Олені, як і Назарові, „все
вдалося, бо отримали в інституті основи для майбутнього професійного
старту, більшу впевненість у собі“.
До речі, вони познайомилися ще
до вступу до університету, тож разом
обирали фах, разом вступали, навчалися (після закінчення бакалаврату
восени побралися) й успішно захистилися. Назар проходив стажування на
фірмі „Кода“, тож має надію там і отримати роботу. Не цурається творчої
праці й дружина: якщо є замовлення
на проектну роботу, обов’язково разом беруться до справи.
— Мені було цікаво творити комфортне житло для студентів, які мешкають у гуртожитках, — каже киянка
Вероніка Федяніна. — Час від часу
буваю за кордоном і бачу, як живуть
тамтешні студенти. На жаль, для нас
це ще велика проблема, тому й спробувала спроектувати таке житло, яке
забезпечило б їм гідний рівень проживання.
Вероніка вже півтора року працює
в київській фірмі „Архітектурна май-

| Світлина Катерини Гречин

оли вийде це число газети, захисти магістерських робіт і
дипломних проектів практично в багатьох будуть уже позаду.

стерня Бабич“. Їй вдалося розумно
поєднати не лише навчання і роботу,
а й виховання чотирирічної дитини.
Вважає, що інститут дав їй „добрі академічні та практичні знання, навчив
чітко планувати свою роботу, щоб
всюди встигати“.
— Студентка надзвичайно старанна, знає, чого хоче і як цього досягти, — говорить науковий керівник
Вероніки доцент кафедри Оксана
Юрчишин. — Вона має свою думку,
вміє обґрунтовувати рішення в нормативних, наукових дослідженнях,
враховує сучасну статистику, методику, цікавиться нинішніми потребами,
можливостями. До речі, свій дипломний проект Вероніка підготувала ще
за місяць до захисту.
Приємно вразили членів ДЕКу
захисти магістрів денної форми
навчання. Голова ДЕКу, член Національної спілки архітекторів України, член-кореспондент Української
Закінчення на 4 с. m
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Ялинку засвічують переможці СНТК
m Закінчення. Початок на 3 с.

— Сподіваюся, що це буде лише
початком вашої наукової праці,
— підсумувала Наталія Іванівна.
— Такими маленькими кроками
(тезами, статтями, науковими дослідженнями) спільно з науковими
керівниками ви можете зробити
нашу країну значно сильнішою,

конкурентоспроможнішою. Я вам
бажаю не зупинятися.
Керівник Західної філії „Приватбанку“ Андрій Якимів вручив
нагороди двом студентам, яких
система випадково обрала серед
учасників проекту „Цифровий
студентський квиток“, — Дмитро
Сапрук та Ірина Герега отримали
сучасні ґаджети.

Особливого святкового настрою
учасникам заходу надав Народний ансамбль бандуристок „Заспів“ під орудою Христини Залуцької. Останні дві
різдвяні композиції пролунали вже
біля ялинки, створивши дуже святкову атмосферу. І на завершення традиційно — фотографування з ректором
біля сяючої новорічної красуні.
Тетяна ПАСОВИЧ

форум лідерів

Зміни в освіті задля молоді

М

| Світлина Тетяни Пасович

инулого тижня у Львівській політехніці відбувся Форум лідерів
освіти на тему „Mind Education. Досвід Республіки Корея“.
Його провів Міжнародний інституту розвитку інтелекту (Корея)
спільно з університетом за підтримки департаменту освіти і науки
Львівської облдержадміністрації.

Під час заходу, в якому взяли
участь керівники та заступники керівників вишів, учасники з Кореї
презентували новий погляд на нав-

чання (в його основі мета — формувати в сучасної молоді інноваційне
мислення), запропонували обговорити шляхи впровадження MINDосвіти до навчального процесу закладів освіти Львова. Зокрема, професор Пак Сунг Су прочитав лекцію
„Важливість MIND-освіти“.
Вітаючи учасників, проректор
із міжнародних зв’язків Львівської
політехніки Олег Матвійків висловив сподівання, що „Mind Education,
який нам сьогодні презентують, —
це один із нових напрямів, який
розвивається у світі. Можливо, він
дозволить нам побороти негативні
тенденції, з якими ми зараз стикаємося в освіті“.

Представник IMEI Lee Young
Kwon, який відповідає за організування таких заходів у Східній Європі, розповів:
— Наш центр є у понад 90 країнах світу. Ми тісно співпрацюємо з
державними структурами, зокрема
освітніми. У молоді є багато проблем. І їх можна розв’язати через
спілкування. Раз на рік ми проводимо зустрічі, до яких долучається
близько 5 тисяч студентів із усього
світу. Також організовуємо форум
для міністрів і ректорів, де обговорюємо з ними проблеми молодих
людей. Недавно така зустріч була в
Ефіопії — країні, яка активно розвивається. І я радий, що нині ми зустрілися, щоб ділитися проблемами
молоді в Україні. Думаю, прослухавши сьогодні лекцію, ви зрозумієте,
що означає цей новий напрям і наскільки це важливо для молоді. Сподіваюся, сьогоднішня зустріч стане
точкою відліку змін для молоді в
Україні.
Тетяна ПАСОВИЧ

круглий стіл

На шляху до успіху

У

Львівській політехніці 21 грудня в рамках проекту „Україна —
Норвегія“ відбувся круглий стіл „На шляху до успіху“.

У його роботі взяли участь керівник проекту „Програма миру
і розв’язання конфліктів“ доктор
Манітобського університету (Вінніпеґ, Канада) Морін Флаґерті,
знані фахівці з питань соціальної
адаптації, слухачі проекту „Україна — Норвегія“, його колишні випускники. Учасники круглого столу

говорили про проміжні результати
виконання проекту, а слухачі проекту поділилися своїм досвідом,
успіхами та проблемами в досяганні
мети. Ішлося також і про розширення мережі партнерської співпраці з
надання соціальних послуг для військовослужбовців і членів їх родин,
зокрема — у межах університету.

Модератор круглого столу член
правління МФСА, доцент кафедри
соціології та соціальної роботи Тетяна Шаповалова.
Цього ж дня в Інституті адміністрування й післядипломної освіти
відбувся черговий випуск слухачів
проекту „Україна — Норвегія“. Усім
слухачам вручили сертифікати та
свідоцтва.
Катерина ГРЕЧИН
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захисти дипломів

Попереду — нова сторінка життя
m Закінчення. Початок на 3 с.

академії архітектури, лауреат державних премій УРСР і України в галузі архітектури Віктор Марченко
не приховує задоволення від таких
талановитих студентів:
— Практично в кожного є дуже
цікаві наукові роботи, які заслуговують найвищої оцінки. Особливо
приємно, що мою сорокарічну мрію
— створення екологічного житла з
експериментально-показовими селами — молодь пропонує в багатьох
цікавих проектах. Екологічне житло
нині дуже актуальне, а отже, ці доопрацьовані проекти мають усі шанси стати дійсністю.
— Сфера наших інтересів — архітектура будівель і споруд з ухилом проектування житла, особливо
екопоселень, — зазначає очільник
кафедри Ігор Гнесь. — Намагаємося навчати вихованців заглядати на
10–30 років уперед.

На ринок виходять
успішні випускники

| Світлина Катерини Гречин

Магістри зі спеціалізації „Міжнародні відносини“ спеціальності
„Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та реґіональні студії“
кафедри політології та міжнародних
відносин ІГСН свої кваліфікаційні
роботи захищали 20–22 грудня.
Першого дня свої творчі здобутки іноземною мовою захищали
Олександр Коваль, Оксана Лагода,
Нгуєн Хиу Тхой, Юлія Димінська,
Аліна Білик, Вікторія Почекаліна,
Олександр Дикий, Катерина Коваль
та Лілія Губаль.
Олександр Коваль приїхав здобувати ступінь магістра з Могиле-

ва-Подільського. Йому ще в школі
подобалися гуманітарні науки, а
англійська стала його пріоритетним предметом, тому опановував
її самостійно. Допомогла подолати
бар’єр у спілкуванні з іноземцями
й зреалізувати себе програма Work
and Travel. Оскільки вважає, що
Україна мусить найближчим часом
обрати свій зовнішньополітичний вектор, бо членом ЄС стане не
скоро, то вирішив дослідити Балто-Чорноморський Союз як зовнішньополітичний проект держав Центрально-Східної Європи. На думку
Олександра, саме він може стати
гідною альтернативою для України, адже „може задовольнити національний інтерес нашої держави,
уберегти від подальшої агресії Росії,
захистити територіальну цілісність
і допомогти стати цілком спроможною державою“.
Волинянка Оксана Лагода аналізувала політику Дональда Трампа,
досліджувала міграційну кризу у
США, про яку нинішній президент
висловлюється дуже негативно,
хоча саме вихідці з інших країн зробили цю країну успішною і багатою.
— Оскільки англійська мова мені
подобається, то під час навчання у
Львові завжди шукала підробіток
саме в іноземних фірмах, — розповідає Оксана. — Тепер працюю
перекладачем з англійської та пишу
статті. Планую залишитися жити і
працювати у Львові.
А ось Нгуєну Хиу Тхою пощастило, адже захищався мовою, яку знає
краще, ніж українську. Ступінь бакалавра він здобув у В’єтнамі, а його
друг, який навчається у Львові, запропонував йому здобувати ступінь
магістра в цьому місті.

— Він мені багато розповідав про
Україну, про освіту, людей, — каже
хлопець. — Тож я вже два роки тут
мешкаю, вивчаю українську мову.
Дуже задоволений, що навчався саме у
Львівській політехніці. Після захисту
поїду додому й шукатиму шанс, щоб
вернутися в Україну. Хотілося б працювати у В’єтнамському посольстві в
Києві, щоб поліпшувати міжнародні
відносини між нашими країнами.
Творчі роботи цьогорічних магістрів стосуються найрізноманітніших галузей міжнародного й суспільно-внутрішнього політичного життя
країни, актуальних тем сьогоднішніх
міжнародних відносин.
Колишній секретар ДЕКу доцент
кафедри Леся Дорош (нині цю функцію перебрала доцент Зоряна Зазуляк)
дуже добре знає кожного магістра, бо
з ними від першого року навчання на
бакалавраті. Вона задоволена, бо майбутні міжнародники знають іноземні
мови, мають глибокі фахові знання,
комунікативні. Так, Оксана Лагода й
Олександр Коваль не лише відмінно
навчалися, а й активно займалися науковою роботою, міжнародною співпрацею, не раз вигравали різні ґранти
і брали участь у міжнародних програмах. Не відстають від них і Юля Димінська, Вікторія Констянтинова та
багато інших, яких кафедра цьогоріч
випускає „у світ“.
Голова ДЕКу доцент кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ
ім. І. Франка Наталя Хома вважає, що
наші студенти „дуже сильні, мають
хороший рівень знань іноземних мов
і фахових знань“.
— Більшість кваліфікаційних робіт апробовано на всеукраїнських або
міжнародних конференціях, — додає
завідувач професор Галина Луцишин.
— Високу якість робіт забезпечила й
практика в реґіональному представництві Міжнародного фонду „Відродження“, консульстві Литви в Україні,
в управлінні міжнародних відносин
ЛОДА, в організації „Європейський
діалог“ тощо. Наші цьогорічні випускники, які представляють майже
всі реґіони України, досить успішні
й потужні. Більшість уже працює в
компаніях із міжнародним капіталом,
в органах влади, різних міжнародних
організаціях.
Катерина ГРЕЧИН
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з перших уст

Юрій Бобало: „Не маємо права
бути песимістами“

Щ

о далі, то більше розуміємо: ні від понеділка, ні від Нового
року зазвичай не починається нове, інше життя. Але в певні
рубіжні моменти все ж звикло підсумовуємо проміжні результати
та плануємо таки якісь нові етапи в розвитку. Традиційно говоримо
з ректором Львівської політехніки професором Юрієм Бобалом
про рік, що завершується, та окреслюємо очікування на найближче
майбутнє.

— Отож, Юрію Ярославовичу,
чого маємо більше у 2017 році — здобутків чи проблем?
— Найголовніший висновок:
Політехніка існувала, існує й існуватиме, і ніякі збурення в державі
не повинні впливати на ситуацію в
університеті. Адже основне завдання нашого вишу і всіх працівників
— надавати високоякісну освіту
нашим студентам. Мабуть, найбільший здобуток за минулий рік,
що ми не втратили тих позицій, які
займали. У деяких напрямах діяльності ми навпаки покращили показники. Сподіваюся, наступного року
буде те саме.
Нам нарешті вдалося зрушити
питання з будівництвом студентського гуртожитку. Ми отримали
перший транш — 40 млн грн, повна сума становить майже 150 млн.
і ніби все складається добре, але є
проблеми. Вони полягають у тому,
що кошти на будівництво надійшли десь наприкінці червня. Поки ми
оголосили тендер, поки провели,
поки розробили проектно-кошторисну документацію, потрапили у
цейтнот із освоєнням коштів. Побоююся, щоб наступного року ситуація не повторилася. Сподіваюся,
і мешканці будинку на Остроградських, 20, які з надуманими претензіями виступали проти цього
будівництва, не матимуть підстав
продовжувати протести.
Як відомо, для будівництва житла для викладачів ми сформували
кооператив. Проте виникли непередбачені перешкоди, пов’язані з
недосконалим законодавством, що
не дозволяє нам наразі реалізувати
цей проект.
Продовжуємо працювати над
підвищенням якості освіти. Це
наше постійне завдання, які високі позиції ми не посідали б у рей-

тингах вишів України. Я певен, що
традиції, які склалися у Львівській
політехніці впродовж багатьох десятиріч, підтверджують якість освіти — тими здобутками, які мають
наші випускники в різних сферах:
економіка, промисловість, політика тощо. І власне ці елітні випускники й визначають рівень освіти,
який надає університет. Ми розробили систему. Знаємо, як підвищити якість. Це дуже складний процес,
адже рівень освіти наших випускників залежить від багатьох чинників.
Основні з них: якість підготовки
вступників, якість навчальнонаукового та допоміжного персоналу, матеріально-технічна база й
багато іншого. Але головні — два
чинники: якість вступників і якість
викладачів.
— На перше, мабуть, складно
вплинути на рівні вишу.
— Звісно, можна підвищити
прохідні бали, поставити високу
планку, але ми наразі не можемо

відмовитися від студентів-„комерційників“, тому даємо їм шанс.
Адже фінансування, яке ми отримуємо від держави, не покриває
потреб університету. Звісно, якщо
вони цим шансом не користаються,
ми їх не тягнемо до випуску, а таки
відраховуємо — приблизно 800-900
осіб щороку.
А якість викладачів — це їхнє
ставлення до роботи, їхній розвиток, удосконалення, щоб іти в ногу
з часом. Не всі розуміють, коли від
них вимагають сучасні методи й
підходи до організування навчального процесу. Як змусити викладача розвиватися? Мені не подобається лише слово „мотивація“. Я хотів
би, щоб викладачі мали амбіції, тоді
вони отримуватимуть задоволення
від своєї роботи. Має бути компроміс між одним і другим.
— У ЗМІ позиції Політехніки
дуже високі. А на Вченій раді учасники постійно обговорюють проблеми.
Чи не занадто категоричні вимоги ми
висуваємо до колективу?
— Я дотримуюся думки, що заспокоюватись на досягнутому не
можна. Якщо ми будемо дивитися
тільки на себе, на власні результати й тішитися, як у нас усе добре, це
буде самозаспокоєння. Не можна
жити ізольовано від зовнішнього
світу, ми повинні постійно порівнювати свої показники з лідерами,
а не з тими, хто позаду, ми маємо
розвиватися. Я бачу й мінуси в нашій роботі. Коли я кажу в „нашій“,
я маю на увазі весь колектив, тобто і
ректора, і проректорів, і директорів
інститутів, і завідувачів кафедр. Зараз я вимагаю, щоб, скажімо, кожен
завідувач кафедри заповнював щороку табличку, де є всі працівники
кафедри й основні показники університету, від яких залежить імідж
університету та місце в рейтинґу.
Наприклад, опублікування монографій українською чи англійською
мовами, наукових статей у виданнях, які входять у Skopus, захист
кандидатської чи докторської дисертацій, участь у підготовці держбюджентих тем, ґрантів, госпдоговорів тощо.
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Потім будемо аналізувати ці
показники. Щоправда, у Польщі
такий контроль дає конкретний результат: якщо професор не набрав
відповідної кількості балів, завідувач кафедри тут же може його звільнити. А може попередити, якщо не
змінить ситуацію, скажімо, за рік,
тоді завідувач не має права продовжити з ним контракт. Це державна
політика. А в нас? Ми беремо професора за контрактом на 7 років.
У таких умовах він може 6 років
не працювати якісно, відбуватиме
час, а зарухатися останнього року,
перед оголошенням конкурсу. От
на Вченій раді я й домагаюся, щоб
не було таких випадків.
Цього року група молодих науковців розробила діловий щоденник завідувача кафедри. Водночас
я передав кожному з них брошуру
під назвою „Місце футурології у
структурі наукових досліджень
феномену освіти“. Це стаття професора кафедри економічної теорії, макро- й мікроекономіки КНУ
ім. Т. Шевченка Валерія Осецького
і доцента кафедри теоретичної та
прикладної економіки Дрогобицького державного педуніверситету
ім. І. Франка Ірини Татомир, де
вони прогнозують майбутні зміни розвитку системи освіти. Тут є
цікаві моменти щодо майбутнього
освіти — це практично перебудова всього навчального процесу. Йдеться, зокрема, про повну
інформатизацію, дигіталізацію
освіти, розвиток цифрових бібліотек та цифрового книговидання,
про зростання значущості інтернет-освіти тощо. Тобто навчальний процес будемо організовувати
на зовсім іншій платформі.
— Попри вимогливість до колективу, Ви маєте і високу підтримку
від нього: на обох виборах перемогли
з високими відсотками (2007 — 92%,
2014 — 91,8%). Що є запорукою такої
стабільності?
— Це означає, що висока планка, яку я ставлю перед колективом,
не є занадто високою. Потенціал
Львівської політехніки, наших працівників я бачу. Та й вони це добре
відчувають. Якихось кардинальних
заходів, які би спричинили невдоволення серед людей, у нас немає.
Бо передовсім ставлю себе їхнє
місце і бачу, що не завжди науковопедагогічний працівник може зро-

бити те, що він хоче. Це пов’язано і
з матеріально-технічною базою (не
секрет, що впродовж останніх 25
років держава не виділяє нам коштів на її зміцнення, тому я дуже
вдячний людям, які все-таки отримують науковий результат, виїжджаючи за кордон у відрядження,
на стажування, де проводять наукові дослідження). Звісно, серед
2,5 тис. науково-педагогічних
працівників є різні люди. Є добрі
науковці, які слабші як педагоги, є
навпаки. Тому до всіх підходити з
однаковим мірилом не можна.
— В Енциклопедії сучасної України в короткій інформації про Вас найбільшу увагу зосереджено на тому, що
за Вашої безпосередньої участі розроблено та впроваджено в навчальний
процес нові освітні технології відповідно до вимог Болонської декларації.
Чи можемо сказати, що Львівська політехніка є повноцінним учасником
європейської освітньої системи? Які
найближчі завдання стоять перед
університетом щодо цього напряму?
— Ми не можемо сказати, що у
Львівській політехніці повністю
впроваджено Болонський процес.
І жоден український ректор теж
такого сказати не може. Загалом
щодо цього триває дискусія. Наприклад, коли я бував в Австрії, у
Віденському технічному університеті мені сказали, що Болонський
процес у кожній країні, у кожній
вищій школі має свої особливості.
Без їх врахування впроваджувати
його — нерозумно. Тому не можна говорити однозначно. Проте
є елементи, які обов’язково треба
використати, і ми їх впровадили.
Головне ж, аби вони сприяли підвищенню якості вищої освіти. Звісно, ми й надалі рухаємося в цьому
напрямі.
— Уряд затвердив у серпні склад
Наукового та Адміністративного комітетів Національної ради
України з питань розвитку науки і
технологій, до якого ввійшло 48 осіб.
Зокрема, Вас затверджено членом
Адміністративного комітету. Як
ректор провідного технічного вишу,
які науково-технологічні напрями
лобіюватимете як перспективні в
Україні?
— Поки що якоїсь наради за
участю всіх членів комітету не
було. Зрозуміло, що Україна не
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може в силу багатьох причин розвивати науку в усіх напрямах. Є
перспективні напрями, є напрями,
в яких ми маємо певні результати
й досягнення. Вважаю, що в науці
перспективні нині мікро- й нанотехнології, інформаційні системи,
комп’ютерні мережі.
— Які завдання стоять перед Політехнікою на найближчий рік?
— Ми маємо програму розвитку
до 2025 року, де чітко визначили,
що пріоритетом буде, зрозуміло, якість освіти — це актуально
завжди.
Запланували капітальні ремонти: підземного переходу між корпусами, спортивного комплексу
на вул. Стуса, 2, навчального корпусу по вул. Чорновола, 57 (новий
9-поверховий корпус, який ми отримали), роботи в „Політехнік-2“
(Славсько), завершення проектів
за участю Європейського інвестиційного банку. В районному центрі
Бережанах маємо велику 5-поверхову будівлю, там багато кімнат.
Але вона використовується тільки
під час практики геодезистів. Ми
провели моніторинґ: виявилося,
що в Бережанах немає готелів,
немає місця, де би можна було
проводити урочистості (весілля,
уродини тощо). Ми вирішили відремонтувати корпус, побудувати
їдальню та здавати їх в оренду для
таких потреб, коли немає студентської практики.
Будемо працювати. Ми маємо
свої завдання, свої проблеми, які
треба розв’язувати. І треба працювати на Львівську політехніку, на
її імідж.
— Що побажаєте колективу, читачам „Аудиторії“?
— Ніколи не втрачати надії.
Ніколи! Як би важко не було. Що
б не робилося навколо, ми маємо свої чітко визначені завдання.
Маємо надіятися на краще. Не маємо права бути песимістами. Треба
вірити, що прийдуть кращі часи.
Якщо є люди, які зі зброєю в руках
воюють на сході України і захищають її цілісність і незалежність, то
ми повинні їх підтримувати хоча б
своєю вірою. Вони для нас мають
бути прикладом…
Спілкувалася
Тетяна ПАСОВИЧ
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новорічний гість

Кожен механізм — це ідея!
Н

Василь Червоняк нещодавно захистив магістерську дипломну. За
роки навчання брав участь у конкурсах, олімпіадах, писав наукові
статті. На бакалавраті навчався на
інженерній механіці. Йому було
цікаво дізнаватися, як працюють
різні пристрої, у чому полягає їхня
особливість, як їх застосовувати.
Саме цим керувався, коли вступав
до Інституту інженерної механіки та транспорту. За час навчання
назви спеціальності та спеціалізації
змінювалися кілька разів, адже змінювалися навчальні програми. Бакалаврат завершив за спеціальністю
„машини і технології пакування“. У
магістратурі навчався на прикладній механіці.
Уже на першому курсі брав участь
в олімпіаді з нарисної геометрії, здобув третє місце. Дуже часто
студенти бояться цієї дисципліни,
адже дається вона їм нелегко, однак
Василь вважає, що її просто треба
розуміти й мати просторову уяву.
Загалом хлопець активно долучався до різних предметних олімпіад,
а від третього курсу — до конкурсів та олімпіад зі спеціальності. Він
переміг на всеукраїнській олімпіаді
з деталей машин, яку через воєнні
обставини з Луганська перенесли
до Львова. А у співавторстві з одногрупником Богданом Торбичем
виборов друге місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Також брав участь у
науково-технічних конференціях
різного рівня.
Був сумлінним студентом, навчання йому давалося здебільшого
легко, особливо точні предмети.
Натомість гуманітарні потребували
більше часу й зусиль:
— Точні предмети достатньо
розуміти, наприклад, збагнути суть
механізму й те, як його розрахувати.
Загалом для мене кожен механізм —

це ідея! Натомість із гуманітарними
було трохи складніше. Скажімо, в
історії багато дат, які не так легко
запам’ятати. Також мав проблеми з
екологією. Зате українська та англійська мови давалися легше. Відповідно, за ті семестри, де було більше
гуманітарних дисциплін, я отримував звичайну стипендію, а коли вже
переважали технічні, — підвищену,
— розповідає вчорашній студент.
Студентські роки були цікаві,
різноманітні, захопливі. Перед сесією доводилося посидіти ночами.
Загалом більше зосереджувався на
вивченні технічних наук, які знадобляться в роботі. Хлопець захопився
3D-моделюванням, зацікавився розвитком машинобудування. А ще —
знайшов нових друзів. І бакалаврат,
і магістратуру закінчив на відмінно,
отримав дипломи з відзнаками. Свій
фах бачить перспективним, особливо в харчовій галузі.
На першому курсі магістратури
підготував проект із орієнтування
м’якого споживчого упакування.
На цю тему написав і наукову працю. Застосувавши комп’ютерне моделювання у програмі SolidWorks,
аналітично обґрунтовував силові
параметри механізму. Багато консультувався з викладачами, з керівником кафедри. Допомогли знання з
теоретичної механіки, які здобув на
бакалавраті.
— Після бакалаврату я без проблем міг піти працювати, наприклад,
на „Світоч“ або на філію якогось іноземного підприємства, але вирішив
навчатися в магістратурі, адже що
більше знань маєш, то потім більше
матимеш можливостей, краще себе
запропонуєш працедавцеві, — міркує хлопець.
Під час виробничої практики на
„Ензимі“ студент зауважив, що частину процесу формування групового споживчого упакування здій-

| Світлина Ірини Мартин

а листопадовій Вченій раді студентові ІІМТ Василеві Червоняку
вручили кілька нагород за перемогу на 12 Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт з актуальних проблем
пакувальної індустрії, який зорганізували МОН та Клуб
пакувальників України. Хлопець отримав медаль переможця
конкурсу, диплом першого ступеня МОН, диплом першого ступеня
Інституту модернізації змісту освіти МОН. Грамоту вручили й
науковому керівникові студента доценту Юрієві Шоловію.

снювали двоє операторів. Вирішив
удосконалити це в курсовому проекті, а згодом і в науковій роботі. Він
запропонував замінити операторів
на механізм і продумав подальші
етапи технологічної лінії.
Тема магістерської стосувалася
тої самої проблеми. У ній розробив
3D-моделі механізмів. Частину проекту захищав англійською мовою.
Розуміє, що технічна англійська
відрізняється від розмовної, насамперед термінологією, тому треба
вдосконалюватися, йти на курси.
Ще з третього курсу викладачі
пропонували Василеві готуватися до
аспірантури, адже побачили у хлопцеві наукові задатки. Він вагався, але
на другому році магістратури таки
вирішив, що ні:
— Я зважив на аспірантську стипендію, рівень зарплати викладачів і
вирішив, що це доволі мізерні доходи. До того ж, не маю свого житла. А
в майбутньому ще й доведеться про
сім’ю дбати. Це буде трохи важко.
Тому шукатиму роботу в компаніях
технічного спрямування. Хотілося
б, щоб це була іноземна філія, аби
була перспектива розвитку.
Оскільки Василь Червоняк завершив навчання, то від нового року
в його житті розпочнеться новий
етап. Хлопець мріє знайти роботу,
у якій реалізовуватиме себе.
Ірина МАРТИН
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ушанування

коротко

В’ячеслава Чорновола

Ц

ього року йому було би 80. В Інституті сталого розвитку
відбулася врочиста академія. Ініціювала захід голова осередку
товариства „Просвіта“ ІСТР Ольга Недзвецька.

Усе життя боротися за Україну.
Таку присягу дав В’ячеслав Чорновіл на Володимирській гірці під час
випускного вечора в університеті.
Цього й дотримався. Діяч руху опору шістдесятників, член Української Гельсінської спілки, видавець
підпільного часопису „Український
вісник“, політв’язень — пережив
сумарно 17 років мордовських таборів суворого режиму й заслань.
Провідник національно-демократичного визвольного руху кінця
80–90-х років. Чорновіл — ініціатор проголошення Декларації про
державний суверенітет України й
Акта проголошення Незалежності
України. Був першим демократично обраним головою Львівської
облради, кандидатом у президенти, членом української делегації в

Парламентській асамблеї Ради Європи. Загинув у березні 1999-го в
аварії під Борисполем. Прожив 61
рік. Обставини його загибелі досі
не з’ясовано.
Інститут сталого розвитку
Львівської політехніки має ім’я
В’ячеслава Чорновола. До ювілею
студенти підготували урочисту
академію. На ній прозвучала поезія
Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, О. Теліги, В. Сосюри, В. Симоненка, пісні „Не спи, моя рідна земля“, „Заспіваймо пісню за Україну“.
Юні актори з душею підготувалися
до заходу, гарно й артистично декламували, співали. Однак інформації про самого В’ячеслава Чорновола було, на жаль, замало.
Ірина МАРТИН

Віктора Яворського

Н

апередодні річниці відходу у засвіти почесного професора
Політехніки, колишнього завідувача кафедри хімії і технології
неорганічних речовин ІХХТ Віктора Яворського, 19 грудня поблизу
101 аудиторії IX корпусу врочисто відкрили пропам’ятну таблицю з
його портретом (скульптор — Євген Трубега, архітектор — Володимир
Турецький).
На цю подію зібралися його друзі, колеги,
працівники інституту. Відкриваючи захід,
в.о. завідувача кафедри,
заступник директора
інституту Зеновій Знак
відзначив, що Віктор Теофілович усе своє життя
присвятив науці, вихованню студентів, учив
їх, як треба ставитися до
життя, до своєї роботи.
— Рік тому згасла на
небосхилі науки ще одна
яскрава зірка, яка багатьом допомогла стати на правильний
шлях, торувати свою дорогу в житті,
— сказав Зеновій Знак. — Згасла зірка, але не згасла пам’ять про Віктора
Теофіловича, який понад 47 років був
незмінним завідувачем кафедри, фактично її відновивши після тривалого
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припинення діяльності.
Своїми здобутками, працею примножуватимемо
його досягнення — і це
буде йому найкращою
пам’яттю.
Добре слово про колишнього професора
сказав після посвячення
пропам’ятної таблиці й
о. Тарас Жеплинський,
доцент інституту, згадавши, що Віктор Яворський „був педагогом із
великої букви, намагався донести свої знання
студентам, яких навчав і в цій аудиторії. Більшість нас із задоволенням
слухали його лекції. Мені запам’яталося, як він завжди ретельно дбав
про повернення української хімічної
термінології“.
Катерина ГРЕЧИН

У вівторок, 26 грудня, Політехніку
відвідав Леонід Каденюк. Перший
астронавт незалежної України,
Герой України, генерал-майор ЗСУ
прибув на запрошення ректора університету професора Юрія Бобала.
Зустріч зі студентами і викладачами
організувало Львівське астрономічне товариство і колектив кафедри
вищої геодезії та астрономії ІГДГ.
Докладніше читайте в черговому
числі „Аудиторії“.
28 грудня 2017 року архітектори
Львівської політехніки зібралися
на конференцію. Захід присвячено 145-річчю від часу заснування
кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури.
Студенти-соціологи Інституту гуманітарних та соціальних наук у
грудні взяли участь у конкурсі інноваційних ідей у Варшаві. Основна мета конкурсу „Krajowy Science
Shop Przemysłu Kosmicznego“ —
допомогти й полегшити молодим
студентам і науковцям з України
та Польщі обмінюватися знаннями
та досвідом, отримати інформацію
про фінансування наукових проектів від бізнесу і запропонувати
свою інноваційну ідею. Третьо- й
четвертокурсники Політехніки не
лише запропонували ідеї з використанням геокосмічних технологій, а й позмагалися за їхнє фінансування та подальшу реалізацію.
9 січня стартує реєстрація на
пробне зовнішнє незалежне
оцінювання. Вона триватиме до
31 січня 2018 року. Про це під час
прес-конференції повідомила директор департаменту освіти і науки
ЛОДА Любомира Мандзій. Пробне
ЗНО-2018 з української мови та
літератури відбудеться 24 березня,
а з математики, історії України, іноземних мов, фізики, хімії, біології,
географії — 31 березня. Проходити
пробне тестування зможуть лише
майбутні вступники — учні 11 класів.
Львівська обласна рада з 1 січня
2018 року розпочинає збір рекомендаційних звернень і матеріалів про претендентів на здобуття
премії імені Степана Бандери. Обласну премію присуджують у трьох
номінаціях: громадська, політична
та науково-навчальна національна
державотворча діяльність. Грошова
винагорода лауреата становить
20 000 грн.
За матеріалами інформагенцій
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з історії електрифікації

„Ставтеся до підлеглих дбайливо
і не грайте з ними в карти!“
Цікаві факти з життя львівських енергетиків першої
половини ХХ століття

П

ропонуємо Вашій увазі найцікавіші витяги з лекції Андрія
Крижанівського, яку автор книжки „Історія електрифікації
Львівщини“ прочитав для учасників зборів Ради Оптового ринку
електричної енергії України у вересні цього року.

Підрядник гарантував
якість роботи власними
коштами впродовж трьох
років
Дозвіл на введення нової мережі тоді давала поліція. Серед низки
технічних, пожежних та санітарних
експертиз поліція вимагала й гарантійне забезпечення відповідальності
підрядника. Проте не таке, як тепер
— лист-гарантію, своєрідну „писульку“, а реальне, фінансове.
Для цього у вимогах до тендеру
записували, що перед початком експлуатації підрядник перераховує на
окремий рахунок у банку визначений гарантійний внесок на три роки,
яким розпоряджається замовник, і з
нього забирає кошти на аварійні ремонти з вини підрядника. Якщо ж
аварій не сталося — підрядник отримує з банку свій внесок разом із
відсотками за цей час.
В обласному архіві зберігається
лист директора Міських Закладів
Електричних (МЗЕ) на запит магістрату, в якому пропонує повернути гарантійний внесок підряднику за
три прокладені ним кабелі, а за четвертий не платити, бо кабель вийшов
з ладу. І хоч підрядник самостійно
його відремонтував, не доводячи
до примусового вилучення коштів,

директор МЗЕ запропонував розпочати відрахунок трирічного гарантійного терміну від дати ремонту
кабелю.

Громадські обговорення
тарифів відбувались ще
на початку XX століття
При перших приєднаннях від
електростанції постійного струму
тариф для побуту був встановлений
на рівні 80 гелерів за 1 кВт/год. Натомість для силового навантаження
(промисловості) тариф був значно
нижчим — 30 гелерів за 1 Квт/год.
Після введення в експлуатацію
у Львові електростанції змінного
струму 1909 року відбулися дискусії
з питань тарифів. Усі стенограми виступів надрукували у трьох номерах
однієї з центральних львівських газет. Ціну для побуту знизили до 60
гелерів за 1 кВт/год, а на мотори —
до 25 гелерів.

Енергетики заробляли
не лише на продажу
електроенергії
Однією зі статей прибутків МЗЕ
була орендна плата за лічильник,
що перебував у власності енергетиків. Як можна простежити
за квитанціями, щомісячна
орендна плата за
лічильник була
не лише у Львова, а й у інших містах Львівщини.
Як ще одне
джерело поповнення коштів
електричного закладу МЗЕ мало
свою крамницю і
здавало в оренду

інші електропобутові прилади —
радіо, праски, калорифери тощо.
Енергетики навіть судилися з податковою інспекцією, яка вимагала
ліцензію на продаж електротоварів
у власній крамниці чи надання їх в
оренду. І справу виграли. МЗЕ переконало суд, що електроенергію,
яку виробляє електростанція, не
можна використовувати без електротоварів, що перетворюють її на
тепло, світло, музику тощо.

Як усували конкурентів
Наприклад, Галіційська ощадкаса
мала власну маленьку електростанцію і своїх споживачів. Відповідно,
МЗЕ вважали її конкурентом, але
позбулися його не в дусі сучасних
рейдерських атак.
Енергетики викупили електростанцію за 92 тис. корон, і хоча ціна
обладнання становила всього 12 тис.
корон, заплатили 80 тисяч корон
відступних. Зате каса, за угодою
продажу, зобов’язалася ніколи не
купувати електроенергію в іншого
постачальника і не будувати нової
електростанції.
В іншому випадку директор МЗЕ
звернувся до Львівського магістрату з проханням виділити 6800 корон для електрифікації фабрики
консерв, разом із монтажем трансформаторної підстанції. А інакше
фабрика може збудувати свою електростанцію або купувати електроенергію у власника іншої електростанції.

Як боролися з боржниками
На рівні держави тоді застосовували суворі заходи до неплатників за
спожиту електроенергію. За неоплату у встановлений термін споживача
відмикали. А за повторне під’єдння
він мусив заплатити — і за виїзд на
під’єднання, і за перевірку факту нової оплати.
Але були ще й жорсткіші правила.
Якщо після нагадування споживач
не сплачував, МЗЕ демонтовували
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лічильник, який був власністю компанії. А після цього на споживача
чекала процедура приєднання як нового абонента зі сплатою коштів на
обстеження його електроустановок
і внутрішніх мереж.

Для працівників —
безоплатна
електроенергія і проїзд
трамваєм
МЗЕ дбали про своїх працівників. Наприклад, інкасатор тоді
збирав кошти вдома в абонентів. За
угодою, певного дня і години хтось
мусив бути вдома. Враховуючи, що
інколи у споживача не було дрібних
монет, а рахунок був, наприклад, 10
злотих і 7 грошів, інкасатор, не маючи такої великої решти, не брав цих 7
грошів. Тому за поданням директора
МЗЕ, усім інкасаторам доплачували
по 10 злотих на місяць на такі видатки, не вимагаючи жодних звітів за ці
кошти.

Також у додаток до платні працівники отримували плату на квартиру або службове помешкання.
Крім цього, електроенергія в помешканнях та проїзд у трамваях для
працівників МЗЕ були безоплатними
й нелімітованими. Навіть їхні дружини їздили у трамваях за безоплатними проїзними картками. Цікавий
документ із архіву свідчить, що один
електромонтер покинув дружину й
віддав проїзний своїй коханці. На
скаргу дружини змушений був повернути їй картку.

Жодних подарунків від
підлеглих!
Цікавими є і службові правила
працівників МЗЕ. Правила встановлювали випробувальний термін для
робітників — 1 рік, далі ще 4 роки —
статус тимчасового працівника. Після
5 років безперервної та бездоганної
служби працівника приймали у штат,
а після 10 років служби його могли зарахувати до постійного штату.
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Усіх робітників поділяли на категорії. Найважливіші працівники були в І категорії — старші машиністи, старші монтери, старші
контролери.
Прийняті на роботу працівники вище ІІІ категорії складали
присягу на ім’я директора МЗЕ.
Усі штатні працівники МЗЕ були
зобов’язані ставитись дбайливо до
підлеглих, не приймати від них подарунків, не грати з ними в карти, а
також не позичати грошей.
Усі працівники повинні в часі
служби перебувати в мундирі зі
службовими відзнаками. Мундир
надавали безоплатно. Зустрічаючи керівника, працівник був
зобов’язаний віддати йому честь
по-військовому. Крім цього, у МЗЕ
заборонялись анонімні заяви й подання.
Андрій КРИЖАНІВСЬКИЙ,
фахівець Музею історії
електрифікації Львівщини
ПрАТ „Львівобленерго“

наш календар
1 січня — Новий рік.
7 січня — Різдво Христове.
14 січня— Новий рік за старим стилем.
19 січня — Богоявлення Господнє (Водохреща).
22 січня — День соборності України.

Пам’ятні дати
29.12.1952 — помер Iван Кочерга, український драматург.
31.12.1872 — народився Василь Кричевський, український живописець,
архiтектор i графiк.
31.12.1877 — народився Гнат Хоткевич,
український письменник, актор і громадський діяч.
31.12.1892 — народився Михайль Семенко, український поет-футурист.
1.01.1896 — народився Василь Касіян,
український художник.
1.01.1909 — народився Степан Бандера,
Провідник Організації Українських Націоналістів (ОУН).
2.01.1882 — народився Іван Огієнко,
український мовознавець, дослідник
української культури, релігійний і громадський діяч.
3.01.1895 — народився Борис Лятошинський, український композитор і педагог.

3.01.1919 — Українська Національна
Рада в Києві ухвалила постанову про
возз’єднання ЗУНР з УНР.
6.01.1742 — помер в еміграції Пилип Орлик, автор першої Конституції.
6.01.1834 — народився Степан Руданський, український поет-сатирик.
6.01.1898 — народився Володимир
Сосюра, український поет.
6.01.1938 — народився Василь Стус,
український поет.
6.01.1945 — помер Володимир Вер
надський, український вчений, засновник і перший президент Академії
наук України.
7.01.1853 — народився Микола Аркас,
український історик і композитор.
8.01.1888 — народився Гнат Юра, український актор і режисер.
8.01.1935 — народився Василь Симо
ненко, український поет.
9.01.1898 — народилася Ярослава Музика, українська художниця.
12.01.1878 — народився Василь Пачовський, український поет і драматург.
15.01.1871 — народився Агатангел Кримський, український письменник, філолог-орієнталіст, поліглот, академік.
17.01.1869 — народився Iван Труш, український живописець i художнiй критик.

17.01.1921 — у Вiднi вiдкрито Український
Вiльний Унiверситет.
19.01.1912 — народився Голова Проводу
ОУН Ярослав Стецько.
19.01.1939 — у концтаборі загинув Михайло Драй-Хмара, український поет i
літературознавець.
19.01.1959 — помер Олександр Носалевич, український співак, соліст провідних театрів Європи.
20.01.1884 — народився Іван Фещенко-Чопівський, металург, автор об’ємного твору „Металознавство“, громадський
і політичний діяч, міністр промисловості і торгівлі в уряді УНР.
20.01.1897 — народився поет i есеїст Євген Маланюк.
22.01.1918 — Центральна Рада IV Універсалом на Софійській площі в Києві проголосила самостійність України.
22.01.1919 — Директорія УНР на Софійській площі в Києві проголосила Злуку
всіх українських земель (західних і східних) в одну Українську державу.
23.01.1921 — підступно вбито українського композитора Миколу Леонтовича.
24.01.1869 — народився Остап Нижанківський, український композитор.
24.01.1879 — народився Станіслав Людкевич, український композитор.
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грудня виповнилось 99 років від уродин Юрія
Шереха-Шевельова.

Юрій Шевельов —
усесвітньої слави харківець, славіст-мовознавець, історик української
літератури, літературний і театральний критик
— натомісць і досі мало
знаний в Україні, навіть
у середовищі інтелектуалів. Його ім’я — серед
тих, які поволі вертають
на сторінки історії української науки й культури
по радянсько-зідеологізованому забутті. А праці цього науковця мають
непроминальне значіння
для національного мовознавства — переконані
фахівці-лінґвісти. Попри
те, що ми не маємо українських перекладів усього
наукового доробку Юрія
Шевельова, якби він написав лише „Історичну
фонологію української
мови“, його ім’я золотими
літерами було б закарбовано в українському мовознавстві.
Видану англійською в
Гайдельберзі ще 1979 р.,
українськомовному читачеві її уприступнили
лише 2002 р. харківські
мовознавці Сергій Вакуленко й Андрій Даниленко. У цьому розсліді
Ю. Шевельов простежує
звуковий розвиток української мови від VII ст. до
нашого часу. Головним
здобутком „Історичної
фонології української
мови“ є доведена та обґрунтована концепція про
її походження безпосередньо зі спільнослов’янської, час поділу якої на
окремі слов’янські мови
припадає, за версією науковця, на VI–VII ст. н. е.
Англійськомовний читач
ще тоді отримав переконливий науковий доказ того, що не існувало
жадної „спільноруської“

чи „праруської“ мови —
теорія, яку так затято
пропаґують промосковські містифікатори. Як
не прикро, але й по з’яві
цього чудового українського перекладу ще не
перевелись мітотворці й
казкарі про єдину спільнослов’янську мову.
Щоб усвідомити вагомість наукового рівня
Юрія Шевельова, варто
зазначити, що він був
професором Гарвардського (1952), Колумбійського (1954–1977) університетів; президентом
Українського вільного
університету (1959–1961
і 1981–1986), членом
Американського лінґвістичного товариства,
Польського інституту
мистецтв і науки в США,
почесним доктором Альбертського, Люндського,
і, нарешті, Харківського (2000) університетів
та Києво-Могилянської
академії, іноземний член
НАН України (1991).
Крім цьго, мовознавець
був активним учасником
діяспорного наукового
й культурницького життя. Він добре знав європейські мови, свої праці
писав українською, англійською, німецькою,
французькою, польською,
російською мовами.
Народився Юрій Шевельов у Харкові на сконі
1908 р. Батьки — нащадки
шляхетних московських
родин етнічних німців. Батько Володимир
Шнайдер, армійський ґенерал-майор, з початком
Першої світової війни,
домігся дозволу царя Миколи ІI і змінив прізвище
на Шевельов. Мати Варвара Медер, щоби внеможливити перевірку соціяльного походження органа-

SS
Юрій Шевельов. 1932 рік

ми більшовицької влади,
виправила в документах
і місце народження сина
на м. Ломжу (Польща).
Із часом етнічний німець
зробив усвідомлений вибір — став українцем і
залишився ним назавжди.
1931 р. Юрій завершує
навчання в Харківському
педагогічному інституті професійної освіти.
1939 р. захищає кандидатську дисертацію (керівник
Л. Булаховський) і працює
викладачем, а згодом доцентом Інституту журналістики (1933–1939) і
Харківського університету (1939–1943). 1943 р.
виїхав до Львова, де працював над укладанням
німецько-українського
правничого словника.
Червона окупація, заступаючи брунатну, була
набагато небезпечніша,
і восени 1944 р. він переїжджає до Німеччини. У
1946–1949 рр. працював
доцентом слов’янської
філології Українського
вільного університету й
був активним учасником
та заступником голови
об’єднання українських
письменників Мистецького українського руху,
що не завадило йому
1949 р. захистити докторський науковий ступінь.
На запросину німецького славіста Макса Фа-

смера дістав позицію лектора російської та української мов Люндського
університету (Швеція,
1950–1952). Юрій Шевельов — засновник об’єднання українських письменників „Слово“. Член
Ґуґґенгеймського меморіяльного товариства
(1958–1959). Головний
редактор часопису „Сучасність“ (1978–1981) і
незмінний дописувач до
найдавнішого українськомовного діяспорного
часопису „Свобода“. По
здобутті Україною незалежности кілька разів
відвідував батьківщину.
Кошти від Шевченківської премії (2000) Шевельов передав на розбудову
Харківської гімназії №6.
Серце великого українця перестало битись 12
квітня 2002 р. у Пресвітеріянському шпиталі
Нью-Йорка.
...Так і не створивши
власної родини, життя
віддав він учням та книжкам. Чимало мандрував і,
зачарований самобутністю Країни Вранішнього
Сонця, усе своє зібрання
славістичних раритетів,
до речі, одне з найповніших у світі, заповів книгозбірні Гоккайдського
університету, де відкрили
відділ славістики. Чому не
в Україні? Певно, для цього у Юрія Шевельова були
свої вагомі причини...
Творча спадщина найвідомішого й найпопулярнішого літературознавця українського зарубіжжя вражає. Це понад
900 праць, серед них 17
фундаментальних, які є
базовими для сучасного
українського мовознавства: „Українська мова в
першій половині XX ст.
1900–1941“, 1987; „Нарис
сучасної української літературної мови“; історична морфологія, синтакса
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й лексикологія української мови; студії з інших
слов’янських мов (російська, білоруська, словацька, польська, сербсько-хорватська, чеська,
староцерковнослов’янська); антропонімічні
студії й низка рецензій
на відповідні наукові появи (найважливіші з цих
статей до 1970 р. зібрано в книзі „Teasers and
Appeasers“, 1971). Редагував безліч наукових і
літературних часописів
і серій, зокрема серію
„Historical Phonology of
the Slavic Languages“.
Як культуролог, літературо- й театрознавець
був відомий під псевдом
Юрій Шерех. Найважливіші літературні й театральні статті його зібрано в книзі „Ein neues
Theater“ (1948), „He для
дітей“ (1964) і „Друга
черга“ (1978). Був редактором і автором мовознавчих гасел в українськомовну й англомовну
„Енциклопедію українознавства“.
1954 р. у праці „Москва, Маросєйка“ сформулював він кілька важливих
вислідів Переяслава-1654.
Розмірковуючи про „історію великої і ще не закінченої війни“ — саме
так він назвав „історію
культурних зв’язків між
Україною та Росією“, науковець дійшов висновку: „Три страшні вороги
українського відродження — Москва, український
провінціалізм і комплекс
кочубеївщини“. Усі вони,
писав Шевельов, „живуть
і сьогодні“.
Яскравим прикладом
пророчої ґеніяльности
науковця можуть слугувати рядки: „Москва-столиця має лічені дні. Її ідея
ще має притяжну силу для
тих, хто поза засягом її
влади. Але вона вже тільки фальш і сухозлотиця
там, де Москва панує...
У Москви фактично вже

SS
Юрій Шерех-Шевельов

нема ідеї, є тільки фрази. Розумніші росіяни
передчувають це. Звідси
ідея російського евразійства...“.
Пророчоохопними
є висновки його праці
„Українська мова в себе
вдома сьогодні й завтра“:
„У світлі попередніх спостережень можна порушити питання, чи загальна радянська національна політика, радянське
плянування мови і фактичний розвиток, у тих
обставинах, української
мови не націлюють або
не ведуть до перетворення її на діялект російської
і чи немає проявів такого
процесу... Парадоксально загострене твердження Бодуена-де-Куртне
свідчить, що літературна
мова — це діялект, за яким
стоїть армія й поліція. За
цим критерієм українська
була мовою тільки в короткі 1918–1920 рр.
…Українська мова на
радянській Україні перебуває десь у проміжному просторі між станом
мови і станом говірки...
Не буду заперечувати,
що елементи „лакейської
психології“ серед мовців
України існують. Але гірким фактом є, що існують
об’єктивні причини для
недорозвинености сьогодні української мови і
для поступового звуження її вживання. Ці причини криються не в „лакейській психології“, а в
панівній політиці“.

ПРОСВІТА

Наче сьогодні написано ці болючі слова
для „народних слуг“, які
протягши антиконституційний закон про „рєґіональний язик“, зухвало
послуговуються мовою
окупанта. Та чи й читатимуть вони праці Шевельова, якщо свого часу
відмовились навіть вносити до переліку пам’ятних дат 120-річчя від дня
смерти одного з основоположників слов’янського мовознавства філософа
О. Потебні.
1996 р., затамувавши
подих, слухали ми в переповненій ущерть авдиторії Харківського юридичного інституту худорлявого дідуся з костуром.
Академік Шевельов, пересипаючи виступ влучними дотепами, виголосив
блискучу лекцію „Синтакса простого речення“ в
рамцях III Міжнародного
конґресу україністів. Це
була його остання візита
до міста свого дитинства
і юности. Прикро, але на
топонімічній мапі мегаполісу — жадної згадки
про видатного краянина-науковця, як і у стінах
його alma mater. Щоправда 2005 р. на місцевому
телеканалі у програмі
„Пряма мова“ мені таки
вдалося переконати безпам’ятних, і в полеміці з
опонентом від влади виграти рейтинґове голосування з питанням „Видающієся харьковчанє XX ст.
— кто оні?“. Опонент
пропонував Ландау, а я
розповів про Шевельова.
Ще перед Революцією Гідности зусиллями
вдячних харківців було
встановлено пропам’ятну
таблицю на стіні будинку,
де свого часу мешкав славіст. Вандали, за наказом
міського голови та його
поплічників, її знищили.
Минув час, але нікого за
цей злочин не покарано й
таблиці не відновлено, бо
міську раду очолює той,
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хто й був ініціятором її
знищення. Та я вірю, що
освітяни та громада П’ятого Харкова до 100-річчя
свого земляка все ж увічнить його світлу пам’ять.

Сентенції
й непроминальні
істини від
Юрія Шевельова
••Давно вже сказано дві речі
про справжніх науковців. Вони
не ті, хто все знає. Таких немає. Справжній науковець —
той, хто знає, чого не знає.
І друге — він знає, де шукати.... Я б тільки додав — і
хто перевіряє цитати.
•• А є на світі — не закон,
але тенденція до усування
кращих.
•• Скептицизм, песимізм,
багато років заборонений
плід, — тепер модний крам.
Не журімось тим. Сказано-бо, що тільки великі нації
породжують великих песимістів. Ми породжуємо — значить, ми велика нація.
•• Література зберегла нам
чисте сяйво найсвітліших
українських морально-етичних традицій, але вона нічого
не зрозуміла в проблемах свого
часу і ніяк не ствердила українства на терезах світової
історії.
•• Мистецтво починається з чесности... Чесність —
чеснота митця, але вона —
тільки передумова.
••Не мистецтво і наука побудують Україну — а зброя і
труд, політика і зброя. Але
поки політика і зброя спрямовані на ідеали провінційности,
вони означають тільки марні
загибелі кращих людей. І тому
сьогодні слово належить мистецтву й науці.
••Історія не знає ні назавжди встановлених оцінок, ні
справедливости.
Микола ЗУБКОВ,
мовний експерт
Технічного комітету
стандартизації
науково-технічної
термінології
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урочистість

Передріздвяння з МІОК — час подяк і натхнення

Ю

| Світлина Наталії Павлишин

вілей — це нагода проаналізувати, що вдалося зробити
за пройдені роки, як визрівали ідеї, перетворюючись у
масштабні проекти, як вдавалося досягати поставлених цілей і
бачити появу нових, як викристалізовувалися справжні цінності
та міцніла команда. Міжнародному інститутові освіти, культури і
зв’язків із діаспорою — 25 років!

Уявити зараз Львівську політехніку, Львів та й Україну загалом без
МІОК — неможливо. Багато зроблено, ще більше заплановано й визріває: знайомства, тісна співпраця,
відкриття України світові, а діаспорян нам, українцям.
— Це унікальна у світовій практиці інституція, котра опікується
розвитком і налагодженням контактів зі світовим українством, діючи за
чотирма пріоритетними напрямами:
освітнім, міграційним, культурним
і співпрацею з діаспорою. Ми пишаємося, що ця структура є саме у
Львівській політехніці. Ініціатором народження МІОК, людиною,
яка доклала чимало зусиль, щоб він
працював, була видатна діячка Ірина Калинець, — наголосив ректор
Львівської політехніки професор
Юрій Бобало. — Найпершою інституцією, що розпочала шляхетну
роботу над налагодженням партнерства між Україною та діаспорою був
саме МІОК. Наступного року відзначатимемо ще одну знакову дату
— 20-ліття від часу, коли цей інститут став невід’ємним структурним
підрозділом Політехніки. Це мало
надзвичайно важливе значення для
утвердження нашого університету
в світі. Складно осягнути всі добрі
справи МІОК, який упродовж тривалого часу очолює Ірина Ключковська
— людина громадянського і творчо-

го неспокою, справжня українська
патріотка.
Про те, наскільки важливою є діяльність МІОК, свідчить і кількість
привітань, що надійшли на адресу цього колективу. Чимало друзів
прийшли особисто висловити слова
вдячності та підтримки.
Очільник ЛОДА Олег Синютка
підкреслив значущість діяльності
МІОК, завдяки якій українці та й держава загалом крок за кроком дійшли
до усвідомлення, що маємо єднатися, підтримувати тих, хто волею долі
опинився за межами рідної землі.
— Сьогодні МІОК став стрижнем
загальнодержавної політики співпраці з українцями світу. Ми маємо великий обов’язок — єднатися, зберегти
культуру, мову, власну ідентичність
— це найважливіше завдання. Такий
симбіоз укріпить нашу державу, —
додав Олег Михайлович.
До привітань приєднався й міський голова Андрій Садовий, зазначивши, що саме колектив МІОК є
тими, хто найбільше робить задля
єднання українців усього світу. А це
особливо важливо в такий непростий
час.
Надійшли відеопривітання від
президента Конґресу українців Канади Павла Ґрода, Товариства „Просвіта“ Аргентини та багатьох інших.
Президент Світового конґресу
українців Евген Чолій акцентував, що

МІОК — унікальна інституція у своїй
праці. Окремо звернувся й до директорки інституту Ірини Ключковської,
підкресливши, що вона надзвичайна
людина — талановита, працьовита
та жертовна, яка вміє заохочувати до
праці інших і завдяки цьому має таку
сильну команду.
На свято завітав і настоятель церкви Святого Юра, духівник МІОК
отець Роман Кравчик. До Політехніки священик приніс Вифлеємський
вогонь миру й Божої благодаті, який
працівники МІОК „розділили“ між
усіма присутніми.
У своєму виступі Ірина Ключковська подякувала всім друзям, які
впродовж стількох років підтримують і допомагають розвивати діяльність МІОК. Вона наголосила, що
цей захід — Передріздвяння з МІОК
— це можливість висловити щиру
вдячність усім, завдяки кому інститут успішний.
Ірина Михайлівна коротко підсумувала, що їм вдалося запровадити
та втілити. Це, зокрема, п’ять міжнародних конґресів „Діаспора як чинник утвердження держави Україна
у міжнародній спільноті“ за участю
понад двох тисяч осіб — представників сорока країн світу, парламентські слухання з питань світового
українства та низка комітетських
слухань Верховної Ради України.
Також інститут створив підручники з української мови як іноземної,
„КРОК-1“ і „КРОК-2“, базовані на
загальноєвропейських рекомендаціях щодо вивчення іноземних мов,
за ними навчаються представники
української діаспори та іноземці
на всіх континентах. Окрім цього,
МІОК перший у світі створив портал із вивчення української мови
як іноземної — „Крок до України“.
Саме вони перші провели дві літні школи в Аргентині та чотири в
Казахстані. Інститут створив мандрівну виставку „Світовий Конґрес
Українців: вчора, сьогодні, завтра“,
яку вже побачили в різних містах
України та Європи. Окремої уваги
заслуговує проект про трудових мігрантів, за підсумками якого видали
книгу „Діти емігрантів про себе“. Та
ще багато-багато інших проектів, які
вдалося за цей час втілити.
Наталія ПАВЛИШИН
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новорічний гість

Документалістика,
що відкриває людину

П

обачити людину, відкрити її внутрішній світ і зуміти вловити
тонкі порухи душі — цим особливі документальні стрічки закарпатського режисера В’ячеслава Бігуна. Нещодавно він представляв у Львові свої фільми, серед яких — „Серце мами Ґонґадзе“.
Картини, де межує життєпис і філософія, пошук глибинних смислів,
по-новому відкривають українську документалістику.

— Що Вас підштовхнуло до фільмування?
— Смерть. Вона спонукає більше
цінувати життя. Кіно — одна з форм
змістовніше розкрити суть людей,
подій. Маю понад 500 публікацій,
із десяток книг, але їхнє значення
мізерне. Можливо, через кіно мені
краще вдасться проявити душу, духовність і „зупинити“ час. Це —
загалом. А зокрема, найчастіше —
мене захоплює якась особистість, її
історія, і хочеться закарбувати цей
образ у кіні.
— Як довго виношуєте ідею перед її
реалізуванням?
— По-різному. Варто розрізняти ідею зробити кіно про щось чи
когось та ідею, художнє рішення,
що є надважливим. За Геґелем, ідея
— це поняття в його здійсненні. У
цьому сенсі ідея фільму реалізовується весь час. Якщо кіно художнє,
особливо повнометражне, то процес може тривати довше. Вірю, що
кожен фільм, його задум, має здійснюватися вчасно.
— Що чи хто надихає Вас на ті чи
інші теми?
— Люди, події, явища, місця, які
залишають слід у моєму серці. Частіше це — особистості, як-ось Леся
Ґонґадзе. Та вони можуть бути і з
минулого. Так, зробив стрічку про
Олександра Довженка та екранізував його оповідання „Мати“. „Написав“ кінематографічний „Лист
Тарковському“. Маю низку фільмів
на закарпатську тематику („Маруся“,
„Останній солдат“, „Я і є вона“), правозахисну („Пенальті правосуддя“,
„Між пеклом і раєм“, „Як тебе не
любити“), на основі рішень Європейського суду, де працював.
Та буває, що й розчарування мотивують. Часом вони трансформуються в якісь сцени, задуми, навіть

фільми, як-от „Страсті“, і залишається надія, що вони надихатимуть
чи мотивуватимуть інших. Моя філософія кіно охоплює надію.
— Як вважаєте, у нашій державі
фільми мають перспективу?
— Так, адже з’являється дедалі
більше стрічок. Можливо, варто подумати про те, щоб постійно підтримувати виробництво кіно, яке відроджується, не лише в Києві, та дати
змогу займатися ним професійно.
Адже це — титанічна праця. Бачу,
для прикладу, багато талановитих
дівчат-режисерок у кіношколах (в
Україні та за кордоном, де вчився),
але мало з них доходить навіть до
першого повного метру. Їх, як і режисерів, варто підтримувати. Тоді,
за законами діалектики, кількість
трансформується в якість, і це відчує
й глядач. А щодо конкретики — пропоную викладати кіно та медіа-грамотність дітям вже в школі, створити онлайн-каталог українських
стрічок і зробити їх доступними. У
моєму переліку таких, вироблених
від 1991 року, близько 1000.
— Глядач є чи ще потрібно „виховати“?
— Глядачів не варто недооцінювати, вони, радше, можуть виховувати нас. Для прикладу, більшість моїх
стрічок — короткометражні. Це не
тому, що певну історію не можна чи
не варто розповісти довше, просто
мені цінний час глядача. Водночас
ціль —відобразити чи створити певну дійсність, кінопортрет і запропонувати глядачеві.
— Від кого вчитеся? Хто для Вас є
зразком?
— Передовсім мої перші Вчителі — батьки. Мене вчить життя, мій
досвід. Крім юридичного світогляду, в мене з’явився і творчий, а це

постійне спостереження та осмислення. Надихає і мій край: я народився на Закарпатті, відтак учився
у Львові та за кордоном. Вірю, що
люди нашого краю вирізняються
сердечністю і чуйністю, хоча це відчуття притаманне всім, його варто
зберегти й втілювати в своїх творіннях. У фільмах мені близькі картини
і філософія стрічок Тарковського та
Кесльовського. Радий, що вчився в
тих, хто вчився в них. Довженко для
мене теж є заочним Учителем. Мені
близькі духом, особливо в документальному кіно, Вернер Герцог і Кріс
Маркер, за інтелектуальним рівнем
— Алекс Гібні. А так, намагаюся
вчитися в кожного режисера, очно
чи заочно, за можливості спілкуватися з ними. Нещодавно мав нагоду
побачитися, наприклад, із Сергієм Лозницею, Агнешкою Голланд,
Іштваном Сабо, Джимом Шеріданом
та іншими.
— Чи український документальний фільм може сказати нове слово на
міжнародній арені?
— Мені складно сказати за все
українське документальне кіно як
таке. А щодо стрічок, то бачимо, що
українські документальні фільми
чи зроблені в Україні, потрохи вирізняються з-поміж інших. „Руський дятел“ Чада Гарсія (переміг на
фестивалі „Санденс“) чи то „Школа
№3“ (відзнака на „Берлінале“), окремі фільми Сергія Лозниці, Дмитра
Тяжлова, Сергія Буковського, Валентина Васяновича, Романа Бондарчука, Олеся Саніна, Леоніда Кантера,
фільм Остапа Костюка „Жива ватра“
та інших, а також, повторюся, українських режисерок Юлії Гонтарук, Марії Стоянової, Надії Парфан та інших
потрохи вносять до зарубіжного дискурсу нові документальні картини та
образи українського світу. Водночас
бачу, скільки кон’юнктури та, даруйте
за таке слово, корупції в кінофестивальному визнанні. Як на мене, важливо, аби українське документальне
кіно сказало своє слово в Україні, щоб
воно резонувало в серцях українських
глядачів. Саме цим шляхом іду сам.
Наталія ПАВЛИШИН
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палітра

Митці в передчутті Різдва

Н

а Миколая галерея „Зелена канапа“ приготувала для своїх
відвідувачів святковий і барвистий подарунок — відкрила
традиційну, вже одинадцяту, різдвяну виставку робіт найцікавіших
і найпопулярніших митців, які живуть у Львові.

Малярів, графіків, скульпторів,
керамістів, склярів, майстрів художнього текстилю й авторської ляльки
об’єднала зимова тема, а точніше —
настрій свят, яких багато о цій порі.
Домінує на виставці малярство — це
насичені синім, жовтим, червоним та,
звісно, відтінені білим твори Михайла

Демцю, Бориса Буряка, Петра Сипняка, Ольги Кваші, та інші. Доповнюють
полотна, на яких не завжди є засніженість, але завжди — новорічно-різдвяна настроєвість, керамічна різдвяна
ялинка Ольги Пильник (величенька,
біла й гладка на дотик), текстильний
триптих Лілії Лупул (так і прозирають
у ньому трави, точніше їхні відбитки, сховані під снігом), ляльки з пап’є-маше Олени Цілуйко
(сидять під ковдрою, тільки вона
знає їхні таємниці), книжкова
ілюстрація Валерії Соколової
та вітраж тифані від Наталі Гайдаш.
Виставка буде відкрита для
огляду і в новому році, до 14
січня. Вхід, як завжди, вільний,
а всі виставлені експонати можна придбати.
Наталя ЯЦЕНКО

чари мельпомени

Дарунки від польських друзів

П

ольський театр ім. Арнольда Шифмана (Варшава) з нагоди
святкування 100-річчя Театру ім. М. Заньковецької навідався
до Львова, щоб привітати своїх колег та показати львів’янам дві
свої вистави.

„Школа дружин“ Мольєра (велика
сцена) й „Емігранти“ Славоміра Мрожека (камерна сцена) — це спектаклі,
які доволі характерні для Польського
театру, котрий дбає про традиції та
повагу до слова, сценічного мистецтва. Перед показом гості розповіли,
що в них на батьківщині не всі їх цінують, оскільки останні двадцять років у
Польщі домінує так званий „сучасний
театр“. Та хоч вони й не перебувають
у мейнстримі, до певної міри є авангардовими. Зрештою, вистава „Школа
дружин“ у постановці Жака Лассаля є
сучасним прочитанням однієї з найвідоміших комедій Мольєра, у ній
перекладено „нюанси французької
літератури на польську вразливість“.
Загалом же Мольєр є своєрідною торговою маркою для Польського театру.

„Емігранти“ — вистава другої половини ХХ століття, однак проблема
еміграції не втратила своєї актуальності, а й ще набула нових відтінків,
зазвучала переконливіше, ніж колись.
Поряд із проблемою виникли й питання, чи нас чогось навчив історичний досвід, чи якось змінилися ієрархія наших цінностей.
Приїзд польських друзів заньківчан не відбувся би без сприяння
Міністерства культури Польщі. Більшість із них побували у Львові вперше, а той, хто вже бував, зауважив
видимість змін у місті. Наступного
року до Театру ім. М. Заньковецької
навесні завітають вільнюський і мінський театри.
Наталя ЯЦЕНКО

коротко
21 грудня відбулася презентація поетичної збірки „Тут,
Львове, серце оселилося моє!“
Наталії Калиновської. Авторка
— старший викладач кафедри
менеджменту і міжнародного
підприємництва ІНЕМ. Місцем
для зустрічі зі шанувальниками
її слова стала читальна зала
Науково-технічної бібліотеки
Львівської політехніки.
У Львівському академічному театрі ім. Л. Курбаса — прем’єра
вистави „Впольована пристрасть, або Підслухані пісні
княжого саду“. Цю химерну
казку про любов, пошуки скарбу,
помсту, відвагу і чари курбасівці
посилено готували два місяці.
За містичну постановку вперше
як режисер взявся сценограф
Богдан Поліщук (працював над
сценографією вистав „Лісова
пісня“ та „Благодарний Еродій“).
В основі п’єси — історія трьох
жінок, двох князівен та чарівниці, в чиї долі втручаються три
сестри-богині. У виставі звучать
кобза, сопілка, скрипка, бубни, а
також до неї залучено ляльок.
У Галереї Гері Боумена (вулиця Наливайка, 18) у Львові
відкрили виставку автентичних вітальних листівок. Вона
має умовну назву PF (від французького Pour féliciter — для
привітання або з італійської
Po Felicita — на щастя). Мета
виставки — в діапазоні інтимного листування кількох знакових
львівських родин відтворити
культуру майже втраченого
жанру прикладної графіки — рукотворної різдвяно-новорічної
вітальної листівки.
До кінця лютого у Шевченківському гаю триватиме
унікальна виставка давнього
одягу „Сніг, як пух — одягни
кожух“. Експозиція — відразу
при вході до музею в хатині зі
с. Тухолька Сколівського району.
Речі — з фондів, їх із експедицій
Західною Україною привезли
музейники. Це одяг мешканців
Поділля, Буковини, Гуцульщини
та Полісся. Свитам, кептарям,
кожухам — уже понад століття.
На виставці є й дерев’яні ковзани кін. XIX — поч. XX ст.
За матеріалами інформагенцій
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тет-а-тет

„Якщо довго не пишеш,
то буває і ломка“

Р

услан Гуменюк — сучасний український письменникпостмодерніст, журналіст та фотограф. Людина, яка пише
книги, щоб дати суспільству шанс зрозуміти важливі проблеми
соціуму.

— Які книги Ви любите?
— По правді, читав небагато,
тому, як каже мій друг, це виробило в моїй писанині окремий стиль,
не схожий на інших авторів. Я просто не копіював нічого з їхніх стилів, манер. Із того, що читав: Алан
Мур, автор графічних бестселерів,
обожнюю Айзека Азімова й усі його
книги, Річарда Метісона, його „Я —
легенда“ люблю перечитувати часто, Чака Паланіка — „Бійцівський
клуб“. Люблю Екзюпері, ЕрікаЕманнюеля Шмітта та багато інших
творців емоцій на папері. Ледь не
забув Данте Аліґ’єрі, Шекспіра та
мого друга Руслана Бокала. Заходили на його паблік із віршами? Наразі
це найкращі сонети, які я коли-небудь читав.
— Як можете оцінити сучасну літературу з точки зору письменника і
журналіста?
— Сучасна література — це повторення літератури, яка створена.
Усі стилі вже винайдено, усе, про
що можна написати, написано. Велосипед уже винайшли, ми просто
вдосконалюємо його, як у телевізійному шоу „Тачки на прокачку“
оновлювали машини — фарбуємо,
замінюємо мастила, викидаємо зношене сідло і ставимо нове, міняємо
всі деталі на нові та блискучі. Можливо, буде й щось далі після постмодерну, але наразі ми перетворили
велосипед у брухт. Творчість тепер
— це все. Тому навіть квиток із потяга, який у вашій задній кишені,
пожмаканий, бо ви забули його викинути, може слугувати за витвір
мистецтва. А те, що на ньому написано, можна навіть зачитати як
верлібр.
— Як розпочали свій творчий
шлях?
— Творчий шлях… Його нема.
Ми завжди вигадуємо собі його.
Тут або ти просто пишеш, або не
пишеш. Пишеш, мовчиш і знову

пишеш. Якщо ти почав писати,
то вже нікуди не дінешся — писатимеш до кінця своїх днів.
Хочеш ти цього чи не хочеш, у
тебе труситиметься мозок, доки
ти не виплюнеш із нього букви
на клапті паперу, які потраплять
під руку. Якщо довго не пишеш,
то буває і ломка.
— Хто надихав, коли писали свої
книги?
— Надихало мене життя в цьому
суспільстві. Намагався висвітлити
все, що бачу: від маршруток до запеклих продавців молока на базарі,
які мусять утулити комусь те молоко врешті-решт. Усе, що спадало
на думку, те й писав. Фіксував, наче
фотоплівкою, теперішній час, тільки вийшла не фотографія, а списана сторінка. Якщо придивитися, то
надихатися можна всім, що є довкола. Але, звісно, найбільше надихає
протилежна стать, від якої прямими
потоками пульсує натхнення, а ще
краще, коли вона без одягу. О, звісно, невичерпна криниця натхнення
— це кохання, точніше, травми від
нього.
— Як Ви пишете свої книги?
— У своїх книгах я завжди закладаю читачам 25 кадр (історія,
суспільні проблеми). До прикладу,
в „Н2О“ це була проблема хуліганства. У „Бабайку“ — наркотики.
Хочу на прикладі головного героя
показати й переконати читача, що
це погано, що цього робити не варто. Вставити свою маленьку цеглинку в виховання школярів, підлітків
та й навіть уже дорослих. Після прочитання читач задумається, чи він
отримав те, що хотів, але водночас
щось і змінить його до кращого.
— Ваші книги ґрунтовано на вигадках чи переважно на реальних подіях?
— Все, що пише автор, — це його
вигадка. Будь-що. Чи це історичний

роман, чи це фантастика. Усюди він
покаже, як це бачить він. Навіть,
якщо мова про дуже відому історичну подію, то здебільшого опис її
— вигадка, хоч і приправлена реальністю. До прикладу, в „Н2О“ є деякі
сцени хуліганських поєдинків, які я
писав ще тоді, коли в мене не загоїлися рани. Поєдинків різних — чуттєвих і романтичних, імпульсивних
та фікцій. Чому ви відразу подумали
про бійку? Я чемний, я не б’юся, але,
звісно, і їх я прикрасив. Хоча прикрашання мені не дуже вдається.
Зазвичай я пишу те, що думаю, без
усіляких там описів та романтики,
прямолінійно.
— Чи є якісь вікові обмеження на
Ваші книги?
— Звісно, дітям читати себе я б
не порадив. Та наразі те, що пишу,
— це для свідомих людей. Або для
тих, які намагаються стати свідомими.
— Що порадите тим, хто хоче почати писати?
— Я ще не доріс до того, аби радити, адже сам є початківцем у писанні. Навпаки — поради потрібні
мені. Я взагалі не вважаю себе письменником, адже письменництво —
важка, копітка праця, до якої мені
ще бігти, іти, повзти. От коли вже за
спиною буде не один десяток книг,
тоді зможу дозволити собі розкидатися порадами.
Христина ГАВРИШКІВ,
студентка групи ЖРН-11
ЛНУ ім. І. Франка
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душевна терапія

Беремо в наступний рік те,
що веде нас уперед

К

інець одного року й початок наступного більшість із нас сприймає як завершення певного етапу та настання іншого. Розмірковуємо над намірами, мріями, бажаннями. Чи треба це робити, чи
ні — розповідає практичний психолог студії „Сенс“ Ірина Думас.

— Колись були популярні відривні
календарі. Відірвали аркуш — і день
зник. Так зникає тиждень, місяць,
рік… Чи кінець року — це певне завершення? А чи між 31 грудня і 1 січня варто лише перегорнути сторінку?
— Це не просто сьогодні один
день, а завтра вже другий. Кінець
року — це справді дуже вагомо, адже
треба підсумувати якийсь певний
період свого життя. Чому? Тому що
таким чином ми відзначаємо, що нам
удалося, а що ні. Вдалося — чудово!
У цьому — наша заслуга. Ми доклали зусиль. Не вдалося — ставимо запитання „чому?“ і цим завершуємо
якийсь етап, закриваємо свої попередні мрії.
— Із тим, що вдалося, — зрозуміло. А як сприймати невдачі?
— Невдачі — це не крах, а досвід. Із тим трохи складно, адже ще
зі школи ми навчені, що є хороші й
погані оцінки. Насправді нема поганого, є те, що ми набули, навіть коли
сталося не так, як хотіли. Ми живемо, отож, вчимося. Звісно, сумно,
коли те, що задумали, не вдається,
але це нам про щось каже, можемо
проаналізувати, чому саме так вийшло, що можна було зробити по-іншому. І на майбутнє або врахуємо попередні прорахунки, певні моменти,
або взагалі відкинемо ті цілі, які,
як ми зрозуміли, не були нашими.
Тепер ЗМІ, соцмережі, різні інтернет-ресурси пропонують нам багато
цілей. Але чи вони завжди наші?
— Чи правильно вважати рік вдалим або невдалим?
— Нема єдиного правильного
поняття для всіх про вдалий рік. Кожен сам собі визначає, що для нього
вдале. Гадаю, що рік вдалий, якщо
він відбувся, якщо ти дожив, якщо
були люди, які тебе підтримали, коли
щось трапилося.
— Після підсумків традиційно виникають нові бажання.

— У нас з’являється енергія, бо
коли завершуємо один творчий
процес — розуміємо, що маємо
силу робити щось далі, є так званий
„творчий імпульс“. Варто зробити
перший підготовчий етап до складання бажань — подякувати собі та
іншим за рік, що минає. Це зробімо
обов’язково. Вдячність нам дає дуже
велику силу. Подумаймо, за що й
кому можемо подякувати, а насамперед собі: я був такий молодець, те й
те зробив, те відчув, там був щирим.
Цей період підсумків повинен тривати кілька днів. А вже після цього
можна братися за бажання.
— Чи варто складати грандіозні
плани?
— Так. Але треба розуміти свою
гнучкість, тобто враховувати можливі зміни, що не все може піти за
планом. Уміння підлаштовуватися до змін — це дуже хороша риса,
особливо дорослих, тому що знаємо:
так, буває по-різному. Свої бажання
треба продумувати. Правильно мріяти — це як? По-перше, позитивно.
Наприклад, хочемо кинути курити.
Відразу в уяві або хтось курить, або
реклама з перекресленою цигаркою.
Наша уява не сприймає „НЕ“, тому
натомість треба думати, навіщо куримо й чим хочемо заповнити час,
щоб цього не робити. Якщо куримо,
коли переживаємо, нервуємо, то як
заспокоїтися? Прогулятися парком,
з’їсти цукерку, зустрітися з друзями.
По-друге, свої бажання треба контролювати. Ось я хочу, щоб був мир у
всьому світі. А що можу зробити для
цього? Дуже мало. Натомість коли
хочу, щоб у моєму під’їзді, будинку
було затишно, спокійно, тепло, то
можу багато зробити. По-третє, треба проаналізувати, для чого нам та
чи та мрія, що здобуду, коли її здійсню. І ще одна дуже важлива річ —
уявно ввійти в роль активного здійснення наміру, відчути його, подумки
перепустити через тіло і слух. Багато
хто має бажання вивчити англійську.

Маємо мету — вільно спілкуватися з
іноземцями. Тепер визначаємо терміни й рамки: за місяць маю вивчити
те, за півроку те, за рік пройти один
рівень. Наступний етап — місце
й час: де вивчатиму це і коли. Ще є
одна мета — екологічна: коли починаємо втілювати свій намір, то змінюємося самі. Вивчаємо англійську
— і вже можемо шукати іншу роботу. Загалом наша мета наснажується
тим, що ми в неї вкладаємо.
— А якщо складаємо наміри й перекладаємо їх із року в рік?
— Тут може бракувати самодисципліни, енергії, не можемо час викроїти або ж виявляємо, що це мені
не потрібне. Ось часто бажаємо собі
та іншим багато грошей. Навіщо?
Для чого? Як їх використаємо? Ці
запитання треба собі ставити, а не
просто абстрактно хотіти багато
грошей, бо гроші — це лише засіб,
аби щось реалізувати. Не треба винити себе за те, що щось не здійснили. Можливо, ще не час. Можливо,
попереду — щось краще.
— Що доречно брати в наступний
рік, а що залишити в цьому?
— Можна складати цілі списки.
Треба взяти те, що кожному з нас
актуальне, рідне, що дає змогу просуватися вперед. Натомість відмовитися від того, що не можемо здійснити, у чому ми обмежені, що нас тягне
назад. Новий рік — це справді щось
нове. Тому ми готуємося до нього,
прикрашаємо домівки, вітаємо друзів і рідних. Це змушує видихнути,
подумати, чим живемо, що для нас
важливе. Втілюючи свої бажання,
даємо іншим приклад до змін.
Розмовляла
Ірина МАРТИН
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передноворічний лайфхак

Як попри рутину створити собі
святковий настрій?

К

оли ми були дітьми, засніжених вулиць і запаху мандарин Зварити глінтвейн
цілком вистачало для відчуття свята. Ми з нетерпінням чекали і спекти домашні ласощі
на Миколая, і з його приходом для нас, дітей, розпочиналася
Глінтвейн — традиційний зиказкова пора, яка тривала приблизно до середини січня. Тепер, мовий
напій країн Європи, який
коли ми дорослі, кінець року наближає не лише свята, а, найперше, виготовляють на основі вина, меду
підбиття підсумків на роботі, в університеті, у житті загалом або цукру та прянощів. До речі, це
тощо. Кожен хоче залишити все погане у старому році, а новий корисний засіб проти застуди і для
розпочати „з чистого аркуша“, тому намагається завершити всі відновлення сил у період одужання.
справи. Отож рутина, ще й у прискорених темпах залишає дуже Червоне вино має антибактеріальну
мало часу, сил та бажання на підготовку до свят, а про особливий здатність, у невеликих дозах воно
підвищує імунітет та сповільнює
настрій уже навіть не йдеться.
процеси старіння. Прянощі, які є

Святкове робоче місце
Перед святами ми багато часу
проводимо за роботою, навчанням,
аби потім мати спокійні й гарні вихідні, тому прикрасити своє робоче
місце, наприклад, ялинковим „сніжком“ чи вогниками, поставити біля
нього вазон „Різдвяник“, гілочку
хвої або бодай змінити заставку
робочого столу комп’ютера на тематичну буде доречно. Святковий
настрій непомітно підкрадеться до
вас, а мозок матиме постійне нагадування про те, що скоро цей „армагеддон“ нарешті скінчиться.

Тематична музика
Ритм музики впливає на ритм
діяльності, а тематика — на наш
емоційний стан. Тож для мене це
100% спосіб навіяти собі святковий
настрій. Вибір розмаїтий: українські колядки, іноземні різдвяні
пісні, новорічні композиції, починаючи вже традиційними „Щедрик“, „Jingle bells“, „Happy New
Year“, завершуючи піснями, які для
вас асоціюються із цим святковим
періодом. Наприклад, для мене це
творчість Френка Сінатри: вмикаю
її дорогою на роботу, в університет
чи додому — і настрій змінюється
кардинально.

Тематичні книжки,
фільми, мультфільми
На цьому моменті напевно кожен згадає фільм „Сам удома“, але
для мене „Різдвяна пісня в прозі“
Чарльза Діккенса у вигляді книжки,

мультфільму або аудіокниги — груднево-січневий „must have“, відтоді,
як у 7 класі я вперше прочитала цю
історію. Окрім класики жанру, варіантів тематичних фільмів і книжок
є безліч — достатньо лише залізти
в пошуковик та обрати щось собі до
смаку. Я полюбляю з молодшими братами переглядати мультфільми свого
дитинства, адже це найсильніші спогади.

Святковий декор
Завжди вважала це дурницями й
безглуздою витратою часу. Парадокс, але тепер, коли кількість вільних хвилин істотно скоротилася,
мені, навпаки, хочеться присвятити
їх тому, аби створити в помешканні
тематичну атмосферу. Загортаючи
власноруч „миколайчиків“ для своїх
рідних у святковий папір, незважаючи на втому й гору майбутніх справ,
я отримала велике задоволення і
відчуття магії. Звичайно, простіше
купити і віддати як є, адже папір усе
одно порвуть і викинуть, але тепер
знаю, що відчуття кардинально різні. На просторах інтернету є безліч
ідей святкового декору, які можна
втілити власноруч.
Дилема, ставити ялинку чи ні,
також мене наздогнала, адже тепер,
доросла, розумію, що потім потрібно буде її розбирати, а якщо дерево
буде справжнім — то ще й прибирати голки, що обсипалися. Але нині я
остаточно „за“ штучну красуню, яку
прикрашає вся родина, і гілочку хвої
для святкового аромату, бо з особистого досвіду знаю, що без цього свято не те.

обов’язковим складником, впливають не лише на смак, а й на цілющі властивості напою. Варіацій
глінтвейну є безліч, а для тих, хто
дуже зайнятий, продають уже готові суміші спецій, які просто слід
висипати до вина й зігріти його. Запах домашньої випічки взимку — як
ніколи приємний, а якщо вона ще й
присмачена цитрусами, корицею,
імбиром та гвоздикою — опиратися
хорошому настрою буде просто неможливо.

Відпустити образи
Сварки, конфлікти, образи знищують навіть найпрекрасніший
настрій, вони лягають на серце величезним тягарем і повсякчас про
себе нагадують, до того ж, у найнесприятливіший момент. Тому варто
відпустити образи, перепросити,
пробачити й не тягнути це у своє,
навіть символічно нове, життя. На
душі буде легко й ніщо не зможе зіпсувати вашого святкового настрою.

Відпочинок і сон
Відпочити й виспатися — останній і, безперечно, найважливіший
пункт підготовки до будь-яких свят.
Утомлена людина нічого не хоче і
замислюється, як би „дотягнути“ до
півночі, щоб зустріти той Новий рік,
або як прокинутися зранку на Різдво, аби піти до церкви. Святковий
настрій нівелюється і свято проходить повз нас, доки ми спимо, набираючись сил. Тому подбайте про те,
аби святкувати було в задоволення.
Анастасія МОЗГОВА
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здоровий спосіб життя

„І кожен фініш — це, по суті, старт…“

Т

ож наперед не будемо ворожити й за минулим плакати, а лише
об’єктивно оцінимо свої життєві програші й виграші за рік, що
минає, й означимо свої цілі на майбутнє. Завершувати рік теж
будемо зі здоровим глуздом, бо коли його втратиш навіть на одну
ніч, шукатимеш довго…

Не вдається почати правильно
харчуватися? А чому б не спробувати це зробити ще 31 грудня, сівши
за новорічний стіл? Замість пити
аптечні ферменти розпочніть святкову трапезу з чогось гіркуватого, як
ось шматочок редьки, імбиру чи зелені — радить нутріціолог-практик
Юлія Богданова. Вони підтримають
відчуття легкості у шлунку впродовж
застілля і згодом. А покращить травлення і заспокоїть нервову систему
після активного святкування чай із
ромашкою і м’ятою. Загалом же, щоб
не переїсти (і це не тільки на свята,
а щодня), потрібно їсти не механічно — смакувати кожен шматочок,
відчувати смак, запах, текстуру їжі.
Ще одна хитрість — виберіть на столі дві-три страви, які будете їсти, бо
розмаїття викликає перезбудження
мозку й сприяє переїданню. І багато
спілкуйтеся — приємні люди „на-

ситять“ позитивними емоціями не
згірш за смачні наїдки.
Не можете почати займатися
спортом? Може, причина не в тому,
що спорт не для вас, а ви вибираєте
не той його вид, не ті навантаження?
Надмірні вимоги до організму знижують мотивацію. Це схоже на те, якби
ви тільки освоїли абетку якоїсь іноземної мови, а перед вами відразу поклали цілу книжку й змусили читати,
розуміти прочитане. Спробуйте щось
ігрове, просте, за чим любите спостерігати, як інші ним займаються. Але
регулярно, бо тут, як і з вивченням
іноземної, важлива регулярність
занять. Винагорода за постійність
спортивному процесові лише допоможе — позаймалися у тренажерній
залі, тоді дозволили собі прокрутити
новинну стрічку соцмереж. До речі,
відомо, що спортивні тренування
стимулюють активність тої частини

кори головного мозку, яка відповідає
за пам’ять і увагу. Якщо ви вирішили,
що наступного року треба стати відмінником, то не оминайте спорт!
Не знаєте з чого почати? Не з
усього відразу. Нехай це буде одна
корисна звичка, яка замінить шкідливу, і нехай це станеться не з понеділка, але навіть найменша перемога
над собою — це вже крок до успіху.
Фіксуйте все добре, аналізуйте невдачі, будьте уважні до себе й не легковажте щодо фахових порад. Зрештою, шукайте однодумців, бо разом
не лише батька легше бити, а й позбуватися апатії чи лінощів, відчувати
радість від процесу (бігу, плавання чи
хоча б піших прогулянок) і бути мотивованим на хороший результат.
Наталя ЯЦЕНКО

спортогляд

У новий рік — із новими перемогами

С

тарий рік добігає кінця, тож час підбивати підсумки змагань,
у яких були задіяні студенти, зокрема Львівської політехніки.

До того, як випав сніг, у
Стрийському парку відбулися студентські змагання з легкоатлетичного кросу. У них взяло участь 9
збірних команд ВНЗ ІІІ–IV рівнів
акредитації. В особистому заліку
серед жінок у забігу на 500 м 1 та 2
місця посіли студентки Львівської
політехніки Ірина Бубняк і Оксана
Райта, третє місце виборола спортсменка ЛДУФК ім. І. Боберського, поступившись двома десятими секунди, Лілія Коваль. У забігу на тисячу
метрів ті ж самі дівчата Політехніки теж були серед перших, а Ірина
Племінник (ЛДУФК) завершила
забіг третьою. Студенти-політехніки у змаганнях чоловіків до трійки
призерів не потрапили. У загаль-

нокомандному заліку команди на
таких позиціях: 1 місце — ЛДУФК
ім. І. Боберського, 2 місце — Львівська політехніка, 3 місце — Національна академія сухопутних військ
ім. П. Сагайдачного.
Другий рік поспіль студенти
ЛДУФК ім. І. Боберського стають
чемпіонами Універсіади Львівщини
з тенісу. В особистих змаганнях серед жінок до трійки лідерів увійшли Анастасія Федоришин (1 місце,
ЛДУФК), Марта Тимчина (2 місце,
ЛНМУ) й Аліна Янбухтіна (3 місце, Львівська політехніка). Серед
чоловіків трійка лідерів повторює
торішні досягнення: Роман Бойчук
(1 місце, ЛДУФК), Ярослав Сокирко (2 місце, Львівська політехніка),

Андрій Литвинюк (3 місце, ЛНМУ).
У загальнокомандному заліку перше місце посіла команда ЛДУФК, на
другому місці — збірна ЛНМУ, на
третьому — спортсмени Львівської
політехніки.
Начальник Львівського обласного
відділу Комітету з фізичного виховання та спорту МОН Анатолій Ігнатович коментує підсумки Універсіади Львівщини — 2017:
— Проводячи Універсіаду, ми залучили до рухової активності понад
18 тисяч студентів із 17 вишів області. Інтригу щодо переможців буде
розкрито на початку 2018 року, коли
звірять усі підсумкові протоколи. А
зараз зазначу, що цьогорічні змагання вдалися, адже було проведено 38
видів програм, що на дві більше, ніж
торік.
Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд

Горизонтально:
2. Довгий тонкий загострений інструмент з вушком для
нитки. 5. Озеро в Північній Америці, на кордоні між
США й Канадою. 6. Спеціальний майданчик для додаткового очищення та сушіння зерна, що надходить від
комбайнів. 8. Мистецтво приготування страв. 11. Поема Т. Шевченка. 13. Держава у східній частині Аравійського півострова. 15. Спадковий дворянський титул в
Іспанії. 17. Урочистий, патетичний вірш, де славлять
когось або щось. 19. Латинське ім’я Одіссея. 21. Опера
італійського композитора Дж. Пуччіні. 23. Плинний
жир, який отримують із соняшника, сої, оливок, кукурудзи і використовують як харчовий продукт. 24. Колода
із 78 карт, які використовують, переважно, для ворожіння. 25. Дванадцять місяців. 26. Космічна агенція США.
27. Позитивний полюс джерела електричного струму.
28. Настил, поміст для спання з дерев’яних дощок, що 1
містяться на певній відстані від підлоги. 30. Частина,
відрізок шляху; дистанція. 32. Чорний бурштин, різновид викопного вугілля. 35. Медич- 2 3
на установа, де стаціонарно лікують хворих
і здійснюють науково-дослідчу роботу.
37. Погони парадного однострою гене- 5
ралів, адміралів. 39. Римський імператор
І ст. н. е., котрий звинувачував християн у підпалі Рима. 40. Місто в
8
9
Італії, яке отримало всесвітню
11
10
славу виробництвом смичкових музичних інструментів. 13
14
41. Застава нерухомого майна
17
для отримання позики. 42. Частина цінного паперу, яку відрі19 20
зають і передають замість розписки під час отримання пла- 23
тежу. 43. Довгохвостий папуга
25
з дуже яскравим забарвленням,
26
поширений у тропіках Америки. 45. Південноамери- 28 29
канська ропуха. 47. Київ32
33
ський князь, убитий під час
древлянського повстання.
48. Знаний військовий
36
блок. 49. Найбільше 35
відхилення маятника
39
від стану рівноваги.
52. Один з видів ядер- 40
ної зброї. 54. Народні
42
збори в Давній Греції.
56. Одиниця довжи- 43 44
ни в Англії. 57. Ви47
граш партії в шахах.
49 50
59. Твердий, звужений на кінці наріст
52
53
на черепі деяких
56
57
молочних тварин.
60. Землерийна
машина для
в и р і в н ю - 60
61
62
вання ґрунтових доріг.
61. Депутат парламенту, який за64
хищає інтереси великих землев-

ласників. 63. Дівоче прізвище української письменниці
Ірини Вільде. 64. Сніп, який українці на Святвечір ставлять у хаті.
Вертикально:
1. Урочистий вечір з танцями під музику. 3. У давньоєгипетській релігії бог потойбічного світу. 4. Чорноморська
акула. 5. Австралійський страус. 7. Буква грецького алфавіту. 9. Північний вітер. 10. Столиця й найбільше місто
Афґаністану. 12. Споруда для зберігання та поточного
ремонту літаків. 14. Вокальний твір для одного голосу
в опері. 16. Грубо обтесаний камінь для мурування стін
або облицювання будівель. 17. Місто в Чехії на ріці Одрі.
18. Пустеля в Південній Америці, у Чилі. 20. Народний
співець і музикант, який супроводив свій спів грою
на лірі. 22. Відомий французький кутюр’є. 29. Група
островів, які лежать на невеликій віддалі один від одного й мають однакове походження. 31. Дитина, котра розвивається скоріше за своїх одно4
літків. 32. Тварина родини верблюдових, яка
живе у високогірних районах Анд. 33. Вирощування рослин у воді з поживними
6
7
речовинами без ґрунту. 34. Спеціальний
тренувальний режим. 36. Лінія, якою
зображають залежність між фізичними величинами за незмінного
12
тиску. 38. Захист від ворожих
дій, утримання зайнятих по15 16
зицій під час війни. 44. Місто у
18
США, адміністративний центр
штату
Вірґінія. 46. Місто, район21
22
ний центр Львівської області.
24
50. Позолочений головний убір
вищого духівництва. 51. Перський цар із династії Ахемені27
дів, який запровадив нову
релігію — зороастризм.
30
31
52. Тістечко зі збитих білків
34
із цукром. 53. Ризикована
справа; шахрайський вчинок.
54. Рід ящірок, які жи37
38
вуть у пустелях. 55. Народний поет, співець та
музикант у народів Кав41
казу. 57. Англійський
мислитель, політичний
діяч ХVІ ст., автор тво45 46
ру „Утопія“. 58. Вимерлий дикий бик, предок
48
свійського. 62. Дав51
ньогрецький поет,
співець котрий ви54
55
конував епічні тво58
59
ри, акомпонуючи
собі на струнному
щипковому
інструмен63
ті — лірі чи
кіфарі.
Склала Христина ВЕСЕЛА
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Пам’яті
Володимира Євтихійовича
Гончарука
На 71-му році раптово пішов від нас Володимир Євтихійович
Гончарук — кандидат
фізико-математичних
наук, доцент кафедри
цивільної безпеки Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В’ячеслава
Чорновола Національного університету „Львівська
політехніка“.
Перестало битися серце чуйного педагога, мудрого й надійного товариша, знаного науковця та
громадсько-політичного діяча, члена президії
Львівського обласного товариства охорони природи, депутата Львівської обласної ради першого демократичного скликання. Для всіх, хто знав
цю надзвичайно інтелігентну й скромну людину,
смерть Володимира Євтихійовича відгукнулася невимовною гіркотою болю від невблаганної втрати.
Усе життя Володимира Євтихійовича Гончарука було тісно пов’язане з академічною спільнотою
Львова, яка щиро і глибоко поважала його за порядність, працьовитість і великий талант до спілкування. Закінчивши Львівський державний університет
імені Івана Франка, він у подальшому навчався в аспірантурі на кафедрі напівпровідників, де успішно

Відійшов у вічність
Володимир Євтихієвич
Гончарук
(19.06.1947–19.12.2017 рр.).
Колектив кафедри цивільної безпеки
ІСТР Національного університету „Львівська політехніка“ глибоко сумує, прощаючись зі своїм довголітнім працівником,
чия порядність, щирість і сумлінність
були прикладом для колег по роботі та
студентів.
Світла і вічна пам’ять.

Колектив Інституту сталого розвитку Національного університету „Львівська політехніка“ глибоко сумує з приводу смерті
кандидата фізико-математичних наук, доцента
Володимира Євтихієвича Гончарука
та висловлює щирі співчуття рідним і
близьким.

захистив дисертацію на вчений ступінь кандидата
фізико-математичних наук. Надалі займався громадською роботою, а також діяльністю в науково-освітній галузі, де здобув широке громадське
визнання.
Володимир Гончарук працював провідним інженером Фізико-механічного інституту НАН України,
заступником директора з наукової роботи Науково-дослідного центру аерокосмічної інформації та
екологічного моніторинґу Інституту кібернетики
імені В.М. Глушкова НАН України, був керівником
цілої низки важливих дослідно-конструкторських
розробок та науково-дослідних тем.
Випускник Франкового університету, він в останні 15 років органічно ввійшов до складу академічної спільноти Львівської політехніки, працюючи доцентом кафедри цивільної безпеки. Саме
Володимир Гончарук був одним із ініціаторів та
фундаторів створення Асоціації випускників університету, чим здобув беззаперечний авторитет
серед львівських політехніків.
Вічна пам’ять і Царство Небесне Володимирові
Євтихійовичу Гончаруку!
Адміністрація Національного університету
„Львівська політехніка“

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи:
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Бись Олени Романівни;
залікову книжку № 1405589, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Голубицького Володимира Івановича;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Кузнєцова Олександра Валентиновича;
залікову книжку № 1509182, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Сліпченко Ганни
Володимирівни;
залікову книжку № 1509176, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Ужви Андрія Борисовича;
студентський квиток № 10967778, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Кондрата Ігоря Михайловича;
студентський квиток № 11324276, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Чаплінської Світлани Іванівни;

студентський квиток № 11903770, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Груб’як
Ольги Андріївни;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Кравчука Івана Сергійовича;
студентський квиток ВК № 11037034,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Прокопчука Юрія Олександровича;
залікову книжку № 1705023, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Степанюк Азалії
Анатоліївни;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Хоми Сергія Сергійовича;
єдиний квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Кубай Віри Віталіївни;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Колодійчука Андріана Андрійовича;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Калюжки Юлії Віталіївни.
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МНОГАЯ
ЛІТА!

МНОГАЯ ЛІТА!
Профспілкова організація працівників Національного університету
„Львівська політехніка“ щиро вітає
зі 70-літтям голову виробничої комісії профкому університету

Колектив кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки
та електронної техніки Національного університету „Львівська політехніка“ сердечно вітає
з ювілеєм інженера І категорії

Михайла ОЛІЙНИКА.
Даруємо йому такі віршовані рядки
Промайнули бурхливі роки.
У життя увійшов уже спокій,
Та в думках Ти і нині прудкий,
А у вірі — стійкий та глибокий.
Будь для нас Ти ще довго такий:
І у мріях, і в діях — високий.

Людмилу Марківну
ЄФРЕМЕНКО.
Бажає їй міцного здоров’я, довголіття, сімейного благополуччя та подальших успіхів у роботі.
З пошаною колектив кафедри ТРР

Многая літа, з роси і з води!!!

Реклама в „Аудиторії“

увага: конкурс!

Трьохтисячне число
„Аудиторії“ —
зі сюрпризом!
Дорогий читачу! Сьогоднішнє число „Аудиторії“ — 3000-не.
З цієї нагоди пропонуємо Тобі
взяти участь у конкурсі: хто
перший принесе або надішле
правильні відповіді на новорічний кросворд, опублікований у
цьому числі, отримає передплату на нашу газету на півроку.
Просимо зголошуватися в редакцію всіма доступними способами.
Акцентуємо:
конкурс тільки для студентів.
Твоя „Аудиторія“
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На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

1/8

1/16

Площа,
см2

450

220

110

50
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Ціна, грн.

350

250

200

150

100

Примітка: непряма реклама, ювілейні та інші статті на замовлення —
50% від тарифів.

На обкладинці
(остання сторінка,
повноколірний друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

Площа, см2

450

220

110

Ціна, грн.

500

350

250

Виготовлення
рекламного блоку
на замовлення

Незалежно від місця розміщення
і розміру:
• реалізація ідеї замовника
з використанням матеріалів замовника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакцією до виготовлення кінцевого зразка — 350 грн.

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

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

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
Засновник і видавець — Національний університет
„Львівська
університетполітехніка“
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року.
Періодичність — один раз на тиждень.
Сфера розповсюдження — загальнодержавна.
Ціна — 3,00 грн.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний.
Обсяг 2,33
2,79 ум.
ум. друк.
друк. арк.
арк.
Наклад 2000. Зам. № 154136
171246

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

Редакція залишає за собою право літературного
редагування, скорочення текстів.

Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК
ГРИГОРЧАК

На першій сторінці світлина
— світлина
Ірини
Тетяни
МАРТИН.
ПАСОВИЧ

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.
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