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Як Ви святкували?
Ірина Гринишин, 
магістранка Інституту 
гуманітарних та соціальних 
наук: 

„Свята — для того, 
щоб відпочити, 
повірити в казку“
Новий рік я провела з дру-
зями. Ми поїхали в село, де разом зустріли 
свято в колі найближчих. Враження прекрас-
ні. За добу встигла відпочити від телефону й 
інтернету, набралася сил. 
Різдво — це традиційно родинне свято, тому 
була вдома, потім із сім'єю їздили до роди-
чів. Удома завжди багато роботи, особливо 
перед святами, тому сумувати не було часу. 
У ці дні намагалася не думати про сесію. 
Свята є для того, щоб відпочивати, знову 
повірити в казку. Дуже поталанило, що нам 
іспити внесли в розклад не одразу після Різд-
ва, тому мала трохи часу на підготовку.

Ольга Шмакова, випускниця Інституту 
гуманітарних і соціальних наук:

„Дарували різдвяний настрій“
Я майже не святкувала з родиною. Бо в час усіх свят 
вже кілька років поспіль разом зі своїми колегами з 
Народного театру-студії „Хочу“ ходимо з колядою 
та вертепом. Виступаємо в центрі міста, на запро-
шення в різних ресторанах. Також „водимо козу“ на 
свято Василя, на Водохрещу. 
Стараємося, щоб наші виступи були цікаві і показували багатогран-
ність і колорит Різдвяних свят. Підбираємо давні коляди, вишукуємо 
старі записи, додаємо ще власної творчості в мелодіях і вони звучать 
чудово — зі збереженням автентики і водночас сучасно. 
Новий рік також був досить цікавий. Хоча більшість друзів були ве-
дучими на корпоративах, тож святкувати починали меншою ком-
панією, а вже під ранок нас ставало щораз більше. 

Анастасія 
Монастирна, 
магістрантка 
Інституту 
комп’ютерних 
технологій, 
автоматики та 
метрології:

„У Новий рік відчувала        
і радість, і страх“
Я — з Луганська. У Львові живу вже 
четвертий рік, але цьогоріч уперше 
відзначала тут зимові свята. Дуже 
багато народу… Це мене завжди 
лякає, а на свята — особливо. По-
трохи звикаю до цього. У цей Но-
вий рік в мене виникало два почут-
тя: радості і страху. Салюти… Вони 
мене лякали. Їх, здається, заборо-
нили, але вони всюди гупали. Я не 
знала, куди сховатися. Раніше для 
мене це було святом, а тепер викли-
кає лише страх.
У моїй родині різдвяних тради-
цій, як таких, немає. Загалом, усе 
як у всіх на Донбасі, хіба що кутю 
готує тільки тато. У Святвечір на 
столі також 12 страв, але більшість 
із них — м’ясні. Вертепів у нас не-
має, лише маленькі діти колядують. 
Цього року вечерю я готувала само-
тужки — не 12 страв, звичайно, але 
старалася всього потрохи.

Микола Кархут, студент другого курсу Інституту 
економіки та менеджменту:

„І навчанню довелося вділити 
трохи часу“
Новий рік — свято тепер більше родинне, тож зустрів 
його разом із батьками в Старому Самборі, звідки ро-
дом. Потім із друзями пішли на центральну площу 
до ялинки. Зайве говорити, що святкова атмосфера 
налаштовувала на відповідний настрій. Різдво також спершу відсвят-
кував із родиною. З колишніми однокласниками, з якими зустрічає-
мося вкрай рідко (кожен навчається в якомусь виші і живе не вдома), 
ми вволю наколядувалися, поспілкувалися, адже тепер нас об’єдну-
ють лише святкові дні. Та кожен пам’ятав про неминучу сесію, тож і 
навчанню довелося вділити трохи часу. Власне, я регулярно ходив на 
лекції, вчив заданий матеріал, тож перші два іспити склав на відмінно.

Михайло Романишин, випускник                        
Інституту математики та 
фундаментальних наук:

„Новий рік — на сцені,                  
Різдво — вдома“
Новий рік для мене не є якимось особливим 
чи знаковим, це радше старт для здійснення 
своїх задумів та мрій. Я звик зустрічати його 

поза домом, а саме на сцені: постійно — нове місто, нові люди, 
шум та гамір. Виступи щоразу різні і залежать від задуму орга-
нізаторів, але подібність їх у тому, що несуть радість і драйв. 
2018-й зустрів у Харкові разом зі своїм гуртом ROCKOKO. Це 
наш звичайний новорічний виступ у ресторані, де ми були 
частиною новорічної програми. А ось Різдво, на відміну від 
Нового року — одне з найбільших свят, яке щороку зустрічаю 
у вузькому родинному колі, бо тільки так, спільно з найдорож-
чими людьми, можна відчути неповторну інтимну атмосферу. 
Тож Різдво святкував, за традицією, вдома, у Львові. Загалом, 
період новорічно-різдвяних свят — це казкова історія, яку пе-
реживаєш по-новому знову і знову. Цього року, мабуть, бра-
кувало тільки снігу.
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Закінчення на 4 с. m

знай наших!

Працюй легально
Студент четвертого курсу Інституту підприємництва та 

перспективних технологій Володимир Демченко наприкінці 
минулого року отримав подяку від Головного управління 
Держпраці у Львівській області „за ініціативність, вагомий 
внесок у пропагування культури легального працевлаштування 
та створення соціального ролика на тему „Працюй легально!“.

— Коли мені запропонували 
створити анімаційний ролик, із 
задоволенням погодився, бо ці-
кавлюся мультиплікацією, — гово-
рить успішний бакалавр, майбутній 
програміст Володимир Демченко. 
— До того ж, хотілося перевірити, 
чи вдасться мені ця справа. Я вже 
пробував свої сили у мультипліка-
ції, тож у позанавчальний час по-
чав розробляти концепцію ролика, 
писав сценарій, малював картинки, 
підбирав музику. Сценарій обгово-
рювали спільно з фахівцями Го-
ловного управління Держпраці у 
Львівській області та заступником 
директора з науково-педагогічної 
роботи ІНПП доцентом Юрієм 
Слюсарчуком, доповнювали й удо-
сконалювали його. Часу на ство-

рення ролика, розрахованого на 
всіх, хто шукає роботу, витратив 
чимало. Радий, що він сподобав-
ся насамперед глядачам. Своє хобі 
розвиватиму й далі. До речі, працю-
ючи над роликом, багато почерпнув 
і для себе: шукатиму легальне місце 
праці, адже воно значно вигідніше 
від нелегальної, хоч і добре оплачу-
ваної роботи. 

Як розповів Юрій Миколайович, 
який теж отримав подяку від ГУ 
Держпраці „за сприяння у створен-
ні соціального ролика“, ідею керів-
ництва ГУ Держпраці у Львівській                                                                                                                      
області в інституті підтримали особ-                                                                                                    
ливо охоче, адже їхні випускники 
шукають собі достойне місце на 
ринку праці і зацікавлені, щоб усе 
у них склалося якнайкраще. 

Презентація ролика, створеного 
на громадських засадах, відбулася на 
колегії ГУ Держпраці у грудні мину-
лого року. Ролик планують вико-
ристовувати під час публічних лек-
цій про легальне працевлаштування 
для слухачів різної вікової категорії. 
Оскільки перший спільний проект 
виявився вдалим, то, за словами ке-
рівника Головного управління Держ-                                                                                                                
праці у Львівській області Ольги 
Вільхової, така співпраця з ІППТ 
триватиме й далі, адже попереду ще 
чимало нових соціальних проектів, 
які варто втілювати в життя.

Катерина ГРЕЧИН

із головної зали

Добрі результати треба покращувати
Останнє засідання Вченої ради 2017 року було насичене: прави-

ла прийому до Львівської політехніки, вступ до аспірантури 
й докторантури, їхня ефективність, використання технологій 
дистанційного навчання і традиційні вручення нагород.

Святкові підсумки

Регіональний представник ком-
панії ДТЕК Петро Курляк вручив 
сертифікати викладачам та студен-

там ІЕСК. Зокрема, премією в но-
мінації „За заслуги“ нагороджено 
професора кафедри ЕКС Ярослава 
Паранчука, „За прогрес“ — доцента 
кафедри ЕКС Лідію Кашу. Стипендії 

імені Юрія Бочкарьова отримувати-
муть четвертокурсник Юрій Лом-
парт (група ЕАП-41), п’ятикурсники 
Назар Дячок (ЕЕСМ-11), Іван Дребот 
(ЕЕЕМ-12), Роман Дида (ЕЕЕМ-12).

Також нагородили переможців 
університетського конкурсу моно-
графій, підручників та навчальних 
посібників. У номінації „Найкраща 
монографія“ І місце виборола „Гео- 
матика в моніторингу довкілля та 
оцінці загрозливих ситуацій“ (ав-
тори — Олександр Дорожинський, 
Христина Бурштинська, Володимир 
Глотов, Михайло Процик, Ігор Колб, 
Ольга Тумська, Борис Четверіков, 
Богдан Поліщук, Назар Грицьків, 
Зоряна Кузик, Володимир Шевчук, 
Олена Дорожинська, Ришард-Мацей 
Тукай), ІІ — „Суспільний статус ста-
роукраїнської (руської) мови у XIV–
XVII століттях: мовна свідомість, 
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із головної зали

Добрі результати треба покращувати

мовна дійсність, мовна перспекти-
ва“ Ірини Фаріон, ІІІ — „Моделі, 
методи та засоби аналізу надійності 
програмних систем“ (Віталій Якови-
на, Дмитро Федасюк, Максим Сенів, 
Оксана Нитребич). „Найкращі під-
ручники“ 2017 року — відповідно 
„Стратегічне управління інновацій-
ним розвитком підприємств“ (Ната-
лія Чухрай, Ольга Просович), „Еле-
менти та компоненти електронних 
пристроїв“ (Михайло Матвійків, 
Богдан Вус, Олег Матвійків), „Рито-
рика“ (Зоряна Куньч, Галина Городи-
ловська, Ірина Шмілик). У номінації 
„Найкращий навчальний посібник“ 
перемогли „Системи баз даних та 
знань. Книга 2. Системи управління 
базами даних та знань“ (Андрій Бер-
ко, Олег Верес, Володимир Пасіч-
ник), „Телекомунікаційні системи 
передавання інформації. Методи ко-
дування“ (Михайло Климаш, Роман 
Бурачок, Богдан Коваль), „Програ-
мування інтернет-застосувань“ (Ро-
ман Мельник, Руслан Тушницький).

Вступна кампанія 2018
Про правила прийому на навчання 

до Львівської політехніки на 2018 рік 
доповідав відповідальний секретар 
приймальної комісії Роман Шуляр. 
Він акцентував на найважливіших 
змінах.

Уперше виші можуть подавати пе-
релік предметів ЗНО для небюджет-
них конкурсних пропозицій, який 
відрізняється від бюджетних (для них 
перелік конкурсних предметів визна-
чає МОН).

У конкурсному балі не врахову-
ватимуть середній бал додатка до 
атестата про повну загальну середню 
освіту. Мінімальний прохідний бал за 
сертифікатами ЗНО становитиме 100 
балів, за окремими спеціальностя-
ми бал із профільних предметів буде 
дещо вищий, за ухвалою вчених рад 
відповідних інститутів.

Знижується коефіцієнт, який до-
дають за успішне завершення підго-
товчих курсів, для деяких спеціаль-
ностей.

На журналістику замість творчо-
го конкурсу вступники складатимуть 
творчий залік.

Скасовуються співбесіди для пере-
хресного вступу після молодшого спе-
ціаліста на освітній ступінь бакалавра.

Для вступників у магістратуру для 
окремих спеціальностей цього року 
впроваджується ЗНО з іноземної 
мови. Відповідно співбесіди для пе-
рехресників на ці спеціальності про-
водитимуть 14–31 травня, для інших 
— 2–26 липня.

Відбудуться також зміни у принци-
пі формування максимального обсягу 
держзамовлення для здобуття сту-
пеня бакалавра: 110% — якщо макси-
мальний обсяг у 2017 році виконано 
повністю; 90% — якщо максимальний 
обсяг виконано менше, ніж на 50%; 
50% — якщо на граничний обсяг не 
надано жодної рекомендації; 100% — 
у всіх інших випадках.

Про зміни при вступі до докторан-
тури й аспірантури поінформувала за-
відувачка відділу Олена Мукан. Зокре-
ма, замість іспиту з іноземної можна 
надати сертифікат, який підтверджує 
знання мови на рівні не нижче В2. Ре-
зультати вступних випробувань пре-
тендентів на вступ до аспірантури 
оцінюють за 100-бальною шкалою, а 
не 5-бальною. Для іноземців та осіб 
без громадянства передбачено вступні 
іспити до аспірантури замість співбе-
сід. Встановлено мінімальне значення 
середнього бала додатка до диплома 
магістра при вступі до аспірантури на 
рівні 4 балів.

Актуально: дистанційне 
навчання

Зі станом і перспективами вико-
ристання технологій дистанційного 
навчання та відеолекцій у Політех-
ніці учасників засідання ознайомив 
директор Інституту дистанційного 
навчання Дмитро Тарасов.

Зокрема, за 2008–2017 роки близь-
ко 800 викладачів пройшли курси під-
вищення кваліфікації з напряму тех-
нологій використання дистанційного 
навчання, курси з різних напрямів. 
Також на базі ІДН провадили тренін-
ги з відповідальними кафедр і викла-
дачами щодо технологій проведення 
відеолекцій для НКЦ Центру дистан-
ційного навчання. За останні два роки 
в тренінгах узяло участь близько 200 
осіб.

В ІДН створено спеціалізовані 
відділи організаційного супроводу 
дистанційного навчання, відділ тех-
нічного забезпечення та адміністру-
вання інформаційних систем. Також 
було створено спеціалізовані робочі 
місця для проведення відеолекцій. У 
1 корпусі у навчально-консультацій-
них центрах, центрах дистанційного 
навчання технологічно обладнали 5 
аудиторій. 

Впроваджено процедуру сертифі-
кації електронних навчальних комп-
лексів у ВНС. За 2010–2017 роки у 
ВНС сертифіковано 2026 електронних 
навчально-методичних комплексів. 
Загальна кількість облікових запи-
сів усіх користувачів ВНС (виклада-
чів і студентів) — майже 31 тисяча, 
кількість зареєстрованих викладачів 
— приблизно 3400, з них активно 
працюють у ВНС більше 3000. Корис-
тувачами нового сервісу ВНС, який 
активно розвивається, є бакалаври 
переважно 1–2 курсів, магістри, ас-
піранти, активних користувачів — 
близько 12850 облікових записів.

На жаль, процент дисциплін, які 
забезпечені сертифікованими матері-
алами у ВНС, є не надто великий: на 
різних кафедрах від 10% до 80%. Про-
те протягом останнього року відбув-
ся відчутний ріст використання ВНС, 
передовсім із боку студентів. 

Відеолекції найактивніше вико-
ристовують кафедри ІДН. Щоб ці тех-
нології працювали, потрібно зроби-
ти певні технологічні речі, зокрема, 
обладнати робочі місця, 4 такі місця 
обладнані в приміщеннях ЦІЗ та ІДН. 
Ряд кафедр, які мають достатньо ве-
ликий обсяг навантаження з відео-
лекцій, обладнали відповідні місця 
для викладачів у себе.

Серед актуальних питань щодо 
подальшого розвитку технологій 
дистанційного навчання та їх впро-

m Закінчення. Початок на 3 с.
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вадження — зокрема, створення та 
обладнання додатково 5 загально- 
університетських кабінетів для про-
ведення і начитки відеолекцій (ця 
робота вже розпочалася), створення 
на кафедрах робочих місць для про-
ведення вебінарів, відеоконференцій 
та відеолекцій, збільшення потуж-
ностей і швидкодії мережі та сервера 
ВНС тощо. 

Проректор Дмитро Федасюк до-
дав, що хоч зроблено чимало, „од-
нак потрібно ще багато працювати. 
Основним стримуючим чинником до 
запровадження електронного дистан-
ційного навчання є недостатня кіль-
кість навчально-методичних комп-
лексів у ВНС“. Дмитро Васильович 
ознайомив учасників засідання із про-
ектом Положення про використання 
технологій дистанційного навчання. 
Ухвалено взяти його за основу.

Ефективність 
докторантури й 
аспірантури

Проректор із наукової роботи 
Наталія Чухрай доповіла про резуль-
тати виконання у 2017 році Комплек-
сної програми підготовки здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філо-
софії та доктора наук Національного 
університету „Львівська політехні-
ка“ на 2017–2021 роки.

Зокрема, за минулий рік частка 
кадрів вищої кваліфікації у загальній 
чисельності працівників порівняно з 
2016-им зросла від 74% до 77%. Вод-
ночас, минулоріч відбулося наймен-
ше захистів докторських дисертацій 
за останні 5 років — 13 (було запла-
новано 33). Зі 141 запланованого 
відбулося 88 захистів кандидатських 
дисертацій.

Питання омолодження кадрів 
для багатьох інститутів залишаєть-
ся критичним. Середній вік докто-
рів наук в університеті становить 
60,2 року. Понад 60 років мають 56% 
штатних докторів наук. Це важливо, 
адже пік творчої активності припа-
дає на 35–50 років (23% докторів уні-
верситету). Наймолодшими за віко-
вим складом є ІАПО, ІНЕМ, ІНПП, 
найстаріші інженерні спеціальності 
— ІГДГ, ІЕСК, ІМФН.

Наталія Іванівна акцентувала на 
тому, що хоч показники ефективнос-
ті докторантури й аспірантури вищі, 
ніж у попередні 4 роки (захистилося 
близько 60% випускників докторан-
тури та 37% випускників аспіранту-
ри), їх слід покращувати. На думку 
доповідачки, „ми маємо для цього всі 
умови й потенціал“.

Тетяна ПАСОВИЧ

вручення дипломів

Іноземці пішли першими
У вівторок, 26 грудня, громадяни іноземних 

країн, які навчались у Львівській політехніці, 
відкрили „сезон“ вручення дипломів про вищу 
освіту. Щоправда, самі пластикові посвідчення 
ще не були готові на той момент, тому відділ із 
роботи з іноземними студентами підготував для 
своїх недавніх студентів подяки й символічні 
подарунки.

26 дипломованих магі-
стрів і 1 спеціаліст із Ма-
рокко, В’єтнаму, Еквадору, 
Анголи, Конго, Молдови 
тощо, які закінчили в По-
літехніці різні інститути, 
тепло згадували свої роки, 
проведені в університе-
ті. Майже кожен із них 
виходив до трибуни, аби 
подякувати не тільки сво-
їм батькам за можливість 
здобувати вищу освіту, а й 
викладачам за надані знан-
ня і можливість професій-
но практикуватися ще під 
час навчання, Україні („для 
мене вона залишиться дру-
гим домом, завжди буде в 
серці. Слава Україні!“; „дя-
кую викладачам, які нас на-
вчали української мови“). 
І викладачі, і випускники 
наголошували на потребі 

постійно розвиватися й 
навчатися впродовж усьо-
го життя, ніколи не забу-
вати друзів та Політехніку. 
Окремі одразу зголосилися 
продовжити навчання в ас-
пірантурі.

Зокрема, до цього ви-
пускників закликав дирек-
тор Інституту економі-
ки та менеджменту Олег 
Кузьмін. Він також додав:

— Шановні випускни-
ки Львівської політехніки! 
Вже, мабуть, досить швид-
ко ви роз’їдетесь по своїх 
країнах. І незважаючи на 
те, які посади займатиме-
те (а я впевнений, що серед 
вас будуть інженери, ди-
ректори заводів, міністри 
у багатьох країнах), ви на 
все життя залишаєтеся 
львівськими політехніка-

ми. Думаю, коли ви пори-
нете у свою національну 
економіку, то зрозумієте, 
що економічні знання по-
трібні. І я впевнений, що 
ви знову згадуватимете 
Львівську політехніку й 
економістів — викладачів 
університету. Я бажаю вам 
подальших успіхів.

Проректор із міжна-
родних зв’язків Олег Мат-
війків також побажав, аби 
„знання і та освіта, яку ви 
отримали в нашому уні-
верситеті, стали хорошою 

стартовою позицією для 
вашої майбутньої праці й 
успішної кар’єри. Що важ-
че було тут у навчанні, то 
легше буде у роботі. Мож-
ливо, ваше майбутнє яки-
мось чином буде пов’язано 
з Україною, можливо, з на-
шим містом. Я сподіваюся, 
що ваші знання і з мови, і 
зі спеціальностей, які ви 
тут отримали, будуть вам 
корисні у вашій кар’єрі. 
Успіхів вам, удачі, усіляких 
гараздів!“.

Тетяна ПАСОВИЧ
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конкурс творчих робіт

Нагороди отримали найкращі
Наприкінці 2017 року підбито підсумки конкурсу 

творчих та наукових робіт серед майбутніх 
правників, який організувала прокуратура 
Львівської області.

Конкурс відтепер стане щоріч-
ний: спільний наказ „Про співпрацю 
та комунікацію між відомствами“ у 
жовтні минулого року підписали Ге-
неральний прокурор України Юрій 
Луценко та міністр освіти і науки 
України Лілія Гриневич. У наказі 
передбачено залучити прокурорів до 
проведення правоосвітніх навчань 
школярів та студентів.

У конкурсі на теми прокурор-
сько-слідчої діяльності на Львівщині 
взяло участь 27 спудеїв п’яти провід-
них навчальних закладів міста, серед 
яких — студенти Інституту права та 
психології Львівської політехніки.

Студенти-правники цьогоріч шу-
кали відповіді та давали свої пропо-

зиції щодо „7-ми 
кроків до покращен-
ня роботи прокуро-
ра“ та „7-ми кроків 
прокурора назустріч 
суспільству“. Творчі 
доробки оцінювала 
комісія, куди ввійш-
ли працівники про-
куратури та представники навчаль-
них закладів міста.

Щоб вручити нагороди перемож-
цям та учасникам першого конкурсу 
творчих та наукових робіт до інсти-
туту завітав прокурор Львівської об-
ласті Юрій Квятківський, тож цього 
дня дипломи прокурора Львівської 
області отримали магістри першого 

року навчання кафедри адміністра-
тивного та інформаційного права 
Назарій-Лев Йосифович, Мар’яна 
Демчишак та Михайло Занько.

Тарас ГАРАСИМІВ,
заступник директора,                                           

декан повної вищої освіти ІНПП, 
професор 

сесія

Економічна проблематика стосується всіх
Коли завітала до першокурсників напряму підготовки 

„Менеджмент“ Інституту економіки та менеджменту, письмову 
частину іспиту з політекономії було, по суті, завершено. 

Більшість студентів навіть 
встигли захистити свої роботи 
перед викладачами в усній ком-
поненті. Звернула увагу на те, що 
спудеї бачать у своїх екзамена-
торах радше добрих друзів, тому 
кожному хотілося представити 
себе з якнайкращого боку (якщо 
для доцентів кафедри теоретич-
ної та прикладної економіки 
ІНЕМ Галини Скорик та Юрія Ма-
линовського — це звична справа, то 
першокурсники вперше потрапили в 
незвичний для себе круговорот).

— Приймати цьогорічні іспи-
ти — одне задоволення, — вважає 
Юрій Малиновський. — Матеріал 
упродовж першого семестру ми ви-
кладали доступно, якісно, лаконіч-
но. Перед початком сесії поставили 
чіткі завдання стосовно задач, тестів, 
відповідей описового характеру, тож 
і маємо добрі результати. Приємні 
враження і від заліків, які складали 

третьокурсники з Інституту права та 
психології й Інституту прикладної 
математики та фундаментальних 
наук, іспитів в економістів, матема-
тиків, механіків, енергетиків, яким 
читаємо дисципліни, адаптовані до 
їхніх спеціальностей, адже нема та-
кої сфери діяльності, якої б не стосу-
валася економічна проблематика. Усі 
студенти сумлінно вчаться і мають 
добрі оцінки на іспитах.

Зимова сесія для всіх першокур-
сників є першим „бойовим хрещен-

ням“. Під час іспитів вони знайом-
ляться з екзаменаторами, випробо-
вують свої сили, перевіряючи, хто 

на що спроможний.
— Я сподівався, що вчитися 

буде складніше, та коли почав ви-
вчати політекономію, політоло-
гію, менеджмент, то не помітив, 
як захопився цими предметами, — 
каже першокурсник ІНЕМ Максим 
Пешко. — Вони мене змушують 
розвиватися, поглиблювати свої 
знання, рухатися вперед. Іспити 
показують, що давати відповіді на 
екзаменаційні запитання легко, 

коли маєш належні знання. 
У хлопця і його товаришів цієї 

зими було п’ять іспитів: з політоло-
гії, менеджменту, вищої математики, 
політекономії й української мови. І 
хоча вони ще не все знають про сесії, 
та це не завадило скласти її успішно. 
Запорукою тому є дружна група: ра-
зом проводять дозвілля, у складних 
випадках спільно вивчають предме-
ти, допомагають одне одному.

Закінчення на 11 с. m
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з перших уст

Студент-іноземець — це престижно 
для університету
У Львівській політехніці вчаться студенти не лише з України. Спершу 

для них діяла українськомовна програма, згодом запрацювала 
англійськомовна. Та все ж кількість іноземців зменшується. Це 
свідчить про те, що університет потребує більшої промоції на 
міжнародному рівні. Про це розповідає проректор із науково-
педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Олег Матвійків.

— Отже, з яких країн у Політехні-
ці найбільше студентів? Які спеціаль-
ності вони обирають? 

— Переважно з Єгипту, Марокко, 
Еквадору. Традиційно вони обира-
ють ІІМТ та ІБІД, здобуваючи 
знання з прикладної механі-
ки і цивільного будівництва. 
Однак мушу сказати, що після 
2013 року, коли почалася війна 
на сході, студентів-іноземців 
у Львівській політехніці по-
меншало: 330, 294, 281 і нині 
маємо 248. 

— Як іноземці дізнаються 
про Львівську політехніку?

— Дуже болюче питання, бо фак-
тично нема спеціальної служби, яка 
робила би промоцію. Здебільшого 
дізнаються від рідних, друзів, які вже 
у нас вчилися. Звісно, є інформація 
на сайтах, зокрема на сайті Центру 
міжнародної освіти при МОН. Але 
там дуже складна система реєстра-
ції й отримання посвідок на прожи-
вання в Україні. Працюємо з інозем-
ними фірмами-посередниками, що 
шукають серед випускників шкіл по-
тенційних абітурієнтів. Маємо при-
близно 30 угод із такими фірмами з 
Туреччини, Індії, Єгипту, Китаю, 
котрі обіцяють рекомендувати нам 
студентів. Але суттєвого результату 
нема. Чому? Можливо, фірми тимча-
сові, можливо, вони не хочуть актив-
но шукати, адже багато хто вступ до 
Львівської політехніки розглядає як 
крок до переїзду в Європу. 

— На яких умовах абітурієнт із-за 
кордону може вступити до Львівської 
політехніки?

— Просимо надати скани паспор-
та, документів про освіту, аби знати, 
що абітурієнт вивчав. Тоді робимо 
йому запрошення через Центр між-
народної освіти при МОН. Подаль-
ші процедури продовжуємо вже у 
Політехніці. Зазвичай до нас їдуть 
навчатися випускники шкіл, зрідка 

— студенти (тоді вони 
або „вливаються“ у свій 
курс, або ж вступають за-
ново). Вступники скла-

дають тести з фізики, 
математики, мови, 

проходять співбесі-
ду. Перед навчан-

ням на україн-
ськомовній 

про-

грамі треба пройти підготовчі курси 
з української мови, що тривають від 
півроку до року. 

— Чи багато охочих вступати саме 
на англійськомовну програму? Чи є у 
нас умови для того?

— Звичайно, що умови є. Англій-
ськомовна програма — це наше спа-
сіння. Якби не вона, іноземних сту-
дентів було б катастрофічно мало. 
Інтерес до неї зростає. Є навіть 
абітурієнти, які після підготовчого 
відділення вирішують навчатися не 
українською мовою, а англійською. 
Трохи менше половини іноземних 
студентів вчаться на англійськомов-
ній програмі. Цього року ми вперше 
випустимо таких бакалаврів і вперше 
набиратимемо вступників до англій-
ськомовної магістратури (досі мали 
лише українськомовну). Зараз також 
ідеться про створення англійсько-
мовної програми на комп’ютерних 
науках, адже цього літа було бага-
то запитів від іноземців саме на цю 
програму.

— Чи студенти англійськомовної 
програми вивчають українську мову? 

— Так, вивчають. Щоправда, 
кожна спеціальність дає різну кіль-
кість годин: механіки — більше, 
будівельники — менше. Деякі іно-
земці не дуже хочуть вчити україн-

ську мову. Проте ми вважаємо, що 
кожен повинен знати мову країни, в 
якій навчається. Тому хочемо стан-
дартизувати курс української мови 
для англійськомовних студентів ба-
калаврату. На магістратурі, очевид-
но, іноземцям уже не конче вчити 
українську, адже там навчання має 
загалом більш наукове спрямуван-
ня. Хоча, можливо, студент мав би 
вибирати сам. 

— Чи всі випускники бакалаврату 
вступають до магістратури?

— Орієнтовно — дві третини. 
Наприклад, цього року зі 40 ба-
калаврів-іноземців 24 вступило 
до магістратури (одна особа — на 
держзамовлення). Дехто з інозем-
ців, які обмежуються лише нашим 
бакалавратом, їдуть невідомо куди 
— додому чи до Європи (цього року 
таких було 13). Дехто вступає в інші 
університети України. Переважно 
через оплату. Зараз багато універси-
тетів зменшують платню, щоб залу-
чати студентів. У нас оплата — одна 
з найвищих у регіоні, тому мусимо 
думати, як не втратити потенційних 
студентів. 

— А чи є випускники-іноземці, які 
залишаються в Україні?

— Є. Вважаю, що це добре, адже 
багато українців виїжджають за кор-
дон, тому фірми мають проблему з 
набором працівників. Й іноземці 
можуть зайняти ці місця. 

— Яка нам вигода вчити студентів 
з-за кордону?

— Насамперед вигода в тому, що 
це переважно комерційні студенти. 
І вони платять значно більше, ніж 
українці. Також МОН і світові освіт-
ні організації враховують кількість 
студентів-іноземців у міжнарод-
ному рейтингуванні університетів. 
Однак найбільше хочеться мати 
хороших студентів, з якими цікаво 
працювати.

— Як Львівська політехніка надалі 
рекламуватиме себе за кордоном? 

— Будемо співпрацювати з агіта-
ційними центрами в інших країнах, 
посольствами, активніше розповіда-
ти про себе на сайті МОН, а також 
— через наші діаспори. 

Розмовляла Ірина МАРТИН
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Молодь хоче знати більше
Науковці кафедри систем автоматизованого проектування 

ІКНІ до студентської творчості ставляться дуже серйозно: з 
одного боку — працювати з обдарованою молоддю приємно, з 
другого — сьогодні вона хоче знати більше, ніж знають викладачі. 

І теорія, і практика
У день, коли завітала на одну з 

лекцій, старший викладач Роман 
Панчак ділився з магістрами першо-
го року навчання своїми знаннями, 
адже бере участь у розробленні бага-
тьох реальних проектів, має великий 
практичний досвід роботи, зокрема 
й у дослідженні Космосу. На занят-
тях із дисциплін „Адміністрування 
САПР“ і „Автоматизовані системи 
технологічної підготовки виробни-
цтва“ студенти отримують дуже ши-
рокий спектр знань на стику різних 
наук, вивчають предмети, які мають 
практичне застосування. Багато з 
них уже працюють на підприємствах 
Львова, свого часу брали участь у 
розробленні електронної системи 
керування трамваїв і автобусів у 
місті, уміють проектувати у три-
мірному зображенні.

Їх знають і за 
кордоном

Залучають та спонукають сту-
дентів із другого-третього курсів не 
лише до окремих робіт, а й до вико-
нання кафедральних наукових тем. 
Як зазначає очільник кафедри про-
фесор Михайло Лобур, найкраще це 
вдається доцентові Віталію Мазуру, 
старшому викладачеві Роману Пан-
чаку, асистенту Назарію Андруща-
ку та іншим. Професор пишається 
студентами, які свої розробки де-
монструють не тільки у нас, а й за 
кордоном. 

— Нещодавно повернулися з 
Ярославської політехніки магістри 
першого року навчання Ольга Мель-
ник, Костянтин Депа та Богдан Ва-
силишин, — розповідає Михайло 
Васильович. — Ольга і Костянтин 
розробили систему живлення аку-
муляторів мобільних телефонів та 
планшетів від сонячної батареї. 
Їхня розробка є надбанням кафед-
ри, якою може скористатися відразу 
четверо осіб, адже стоїть у коридорі 
(сонячну батарею нам подарувала 
Вроцлавська політехніка, а студен-

ти розробили і вмонтували контро-
лери, виготовлені на 3D-принтері). 

Богдан Василишин, готуючи бака-
лаврський проект, на базі чорнильно-
го принтера розробив дозатор рідини 
з надзвичайно високою точністю до-
зування. Нині він його удосконалює і 
хоче завершити до захисту магістер-
ської роботи. Богданові 
цікаве це завдання не 
лише з теоретичного, а 
й з практичного боку, 
адже його доробком 

зможуть скористатися в медицині, 
зокрема у спеціальних детекторах для 
підрахунку кількості молекул ДНК, 
фармакології, біохімії тощо. Його 
науковий керівник Михайло Лобур 
має надію, що хлопець паралельно 
з Політехнікою навчатиметься ще й 
на кафедрі мікросистемної техніки 
у Вроцлавській політехніці. Профе-
сор розуміє, що „ми не піонери у цій 
справі, адже подібні системи існують; 
нам ідеться про те, як зробити оригі-
нальну річ із простими й недорогими 
рішеннями“.

„Викувати“ доброго 
науковця

Бакалавр Роман Ференс спільно 
зі своїми науковими керівниками 
Віталієм Мазуром і Романом Панча-
ком досліджують і тестують систему 
керування для верстата з числовим 
програмним управлінням (ЧПУ).

— Працюючи над бакалаврським 
проектом, отримую більше знань із 
програмування, вчуся працювати із 

залізом, 3D-моделюванням, доклад-
ніше вивчаю схемотехніку, — каже 
Роман. — Хочу використати всі мож-
ливості для здобуття професійних 
знань і стати добрим професіоналом. 
Уже навіть розробив схему виготов-
лення власного пристрою, який не 
буде схожий на ті, що є на кафедрі. 

Віталій Мазур із задоволенням 
показує першу кафедральну роз-
робку, над якою „чаклували“ разом 
зі студентами і Романом Панчаком 
— фрезерувальний верстат із чис-
ловим програмним управлінням 
(такий верстат придбали, але він не 
витримав би щоденного навчального 
процесу). Студенти, щоб виготови-
ти тримірну деталь, проектують її 
у спеціальній програмі і відразу на 
3D-принтері отримують дослідний 

зразок готового виробу надзви-
чайно високої точності.

Щоб із творчого студента 
„викувати“ доброго науковця, 
замало досліджувати лише до 
18 години, після якої закрива-

ють навчальний корпус. Тому 
Михайло Лобур мріє хоча б про 
напівпідвальне приміщення, де 
можна було би встановити від-
повідне обладнання, а молодь 
під наглядом своїх наукових 
керівників могла працювати 

значно більше в позанавчаль-
ний час. Так, на думку очіль-
ника кафедри, згодом можна 

було б сформувати змінне (бо спудеї 
захищаються і залишають Політех-
ніку) студентське наукове коло, яке 
„мало б працювати не лише головою, 
а й руками“. 

На кафедрі мріють про напівпро-
фесійний верстат із ЧПУ, на якому 
зможуть реалізовувати навіть напів-
комерційні проекти, а на 3D-прин-
тері виготовляти продукцію. Неза-
баром стане можливо за допомогою 
мобільного додатка (над цим ще пра-
цюють) знайти потрібне приміщен-
ня у Львівській політехніці.

— Свого часу в нашому коридо-
рі вмонтували телевізор, через який 
студенти і викладачі отримують різ-
ну потрібну інформацію, — ділить-
ся своїми міркуваннями професор. 
— Тепер хочемо йти далі: розро-
бити систему, яка б упізнавала всіх 
студентів і працівників кафедри „в 
обличчя“, вітала б із днем народжен-
ня, із різними щасливими подіями в 
їхньому житті. 

Катерина ГРЕЧИН
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Зацікавлені співпрацею          
з Політехнікою                   
в ІТ-праві 

Таке побажання висловили науковці з Голландії 
Франк ван Гейлкеркен і Кун Конінґс, які працюють 

у тандемі. На заходах VII Міжнародного наукового 
форуму їх можна було побачити втрьох, у супроводі 
дружини Франка — українки Надії, яка допомагала 
з перекладом. 

Свого часу Франк успішно пра-
цював у міжнародній ІТ-компанії в 
одній із локацій в Україні, але зго-
дом отримав пропозицію викладати 
ІТ-право в університеті Гронінгена 
(Нідерланди). Його колега — теж 
викладач цього університету й ад-
вокат-практик. 

— ІТ-право — це виклик інфор-
маційному суспільству. Що більше 
інформації, то більша потреба в 
ньому. У вас лише починають про 
це говорити, у світі — трохи біль-
ше, однак ІТ-право — одна з найно-
віших наукових галузей, — розпові-
дає Франк.

— Які найактуальніші проблеми 
воно повинно розв’язувати? 

— Візьмімо найновішу україн-
ську — на підставі державного рі-
шення заблоковано дві соцмережі 
— „Вконтакте“ й „Однокласники“. 
Користуватися ними — грубе по-
рушення. Однак, із другого боку, 
можемо говорити і про те, чи указ 
про це не заперечує свободу слова. 
Власне ІТ-право повинно вивчити, 
на якому підґрунті щось заборонено, 
чи можна таким чином обмежувати 
свободу слова і яка законодавча під-
става цього. Це лише один приклад 
потреби ІТ-правових норм. 

Під час наукового форуму Франк і 
Кун презентували свою доповідь про 
те, що інформація, яку кожен із нас 
використовує особисто, потребує 
певного захисту, тому ми повинні 
знати, які є підґрунтя обмежень, що 
можемо публічно використовувати, 
а що є нашим особистим. 

Прикладом того, як зберігати і 
надсилати інформацію між отри-
мувачами безпечним способом (так, 
щоб ніхто не міг її прочитати), є 
Блокчейн (база даних, яка підтримує 
перелік записів, так званих блоків, і 
ця база постійно зростає). Зазвичай 

кожну публічну інформацію мож-
на перевірити. Проте це особиста 
інформація і якимсь чином треба її 
захистити. 

— Візьмімо, до прикладу, прин-
цип доправлення паперових листів 
до адресата. Тоді ми послуговуємося 
поштою і поштарем. І немає жодної 
гарантії, що ці листи не читатиме 
хтось сторонній. Але є інший метод 
передавання листа — з рук у руки, 
однак не так, як ми звикли, а через 
мережу. Тоді кореспонденція має 
більшу захищеність, кожен її бачить 
і розуміє: „Це не мені“, тому переси-
лає далі. Так лист іде, доки адресат 
його не отримає, бо лише він зможе 
його відкрити, — розповідає Франк.

— Чим така форма надсилання ли-
ста відрізняється від електронного?

— Це трохи складно пояснити те-
оретично, однак вона гарантує біль-
шу захищеність інформації. Адре-
сантові достатньо принести листа у 
відповідну фірму, яка його безпечно 
перешле, — пояснює Кун. — Анало-
гічно можна буде пересилати гроші, 
що також гарантуватиме абсолют-
ну захищеність, на відміну від бан-
ку, працівники якого мають доступ 
до інформації на нашій картці. Тут 
лише достатньо, щоб двоє осіб мали 
спільний акаунт. Коли нема посе-
редника, то важче перевірити осо-
бистісні дані. ІТ-правники застері-
гають, що така форма пересилань, 
очевидно, не буде до вподоби владі, 
яка звикла все на світі контролювати. 

— Чи у Вашій країні це вже діє?
— Ідея біткоїну (електронної 

валюти) виникла 2001 року, через 8 
років почала більш-менш працювати 
і зараз набирає більших обертів, — 
каже Франк.  

Отож, на часі — захист особис- 
тої інформації. Наприклад, ми ба-
гато можемо стягнути з інтернету. І 

часто не задумуємося, що це чиясь 
власність. Однак і нема закону, 
який забороняє користуватися нею. 
Власне ІТ-право пояснює, хто може 
використовувати інформацію, яку 
хтось завантажив в інтернет, розпо-
відає, як нею користуватися, аби не 
порушувати права власності автора.

Так само людина, яка оприлюд-
нює будь-яку інформацію, повинна 
розуміти, що нею може скористати-
ся будь-хто і в різних намірах, тому 
повинна знати, як її захистити. Ба-
нальний приклад: ми без вагань на 
своїй сторінці у соцмережі часто 
вписуємо власні контакти. А потім 
дивуємося, коли отримуємо не знати 
звідки сумнівний товар, який треба 
оплатити. Або ж нам телефонують 
невідомі особи і нав’язливо щось 
пропонують. У таких ситуаціях 
ІТ-право прийде нам на допомогу і 
навчить, як поводитися. 

— Світ розвивається, стає склад-
нішим. Особливо стрімко розвива-
ється технічна частина, тому ми, 
ІТ-правники, повинні знати, як вона 
працює, щоб правильно застосувати 
різні законодавчі норми, — наголо-
шує Франк.

А Кун доповнює свого колегу: 
— Втрату права на приватність 

можна прирівняти до втрати свобо-
ди, адже коли за нашими діями сте-
жать, то починаємо думати, що вар-
то робити, а що ні, тому не можемо 
бути повністю вільними.

Франк і Кун в один голос ствер-
джують, що Львів на сьогодні — сто-
лиця ІТ в Україні і в Європі. Тому 
тут є потреба розвивати ІТ-право 
— створити відповідну навчальну 
програму, наприклад, у Львівській 
політехніці, проводити дослідження 
у цьому напрямі. Вони готові діли-
тися своїми знаннями.

Ірина МАРТИН
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космічний гість

Леонід Каденюк: „На такій красивій 
планеті повинно бути красиве життя“

У кінці грудня в актовій залі головного корпусу відбулася 
чергова зустріч із циклу „Львівська політехніка запрошує“, 

що організовує кафедра вищої геодезії та астрономії. Цього разу 
до політехніків на запрошення ректора професора Юрія Бобала 
прибув перший астронавт України, Герой України, науковець, 
льотчик Леонід Каденюк.

Гість, послухати якого 
прийшли не тільки викла-
дачі і студенти, а й зацікав-
лені школярі, розповідав 
про підготовку до польо-
ту на космічному кораблі 
„Буран“, про американ-
ський шатл „Коламбія“, 
на якому він вирушив у 
космос 5 грудня 1997 року, 
про особливості підготов-
ки астронавтів (фізичної 
й психологічної), про свої 
враження від позаземного 
простору й першого по-
гляду на Землю з висоти 
тисяч кілометрів тощо.

— Дитинство мого 
покоління збіглося з початком кос-
мічної ери. Тому, як і мільйони моїх 
ровесників, я мріяв стати космонав-
том. Я розумів, що це професія, яка 
вимагає надзвичайно добрих знань 
і міцного здоров’я. Тому багато за-
ймався спортом. Завжди, коли зу-
стрічаюся зі школярами і студента-
ми, наголошую, що життя повинно 
починатися з мрії, — акцентував Ле-
онід Костянтинович. — Вона допо-
магає переборювати всі перешкоди.

Перший український космонавт 
докладно описав свій шлях до польо-
ту в космос: від школи — до власне 
участі в позаземній експедиції.

— Медкомісія була жорстка. З по-
над 4000 осіб відібрали 9. Я проходив 
її протягом двох місяців, спочатку в 
Зоряному містечку, де космонавти 
живуть, працюють і готуються до 
польотів, потім — у Центральному 
науково-дослідному авіаційному 
госпіталі в Москві, який давав кін-
цеве рішення, чи підходить людина 
до космічних польотів. Пам’ятаю ви-
пробування вестибулярного апара-
ту. Наприклад, коли крутять у кріслі, 
треба просидіти 15 хвилин. Були ви-
падки, коли через 3–4 хвилини кан-

дидат казав, що вже не хоче бути кос-
монавтом, тільки зупиніть це крісло. 
Не всі витримували випробування, 
навіть льотчики, які літали на вини-
щувачах тривалий час. І взагалі, коли 
протягом кількох років здаєш сотні 
екзаменів, складалося враження, 
що здоров’я космонавту потрібно 
не стільки для космічного польоту, 
скільки щоб витримати всі ці наван-
таження на землі перед польотом.

— Крім навчання, підготовки, 
ми багато тренувалися, складали іс-
пити. Нас готували до перенесення 
факторів польоту: перевантаження 
під час старту й виведення на орбіту, 
тривале перебування у замкнутому 
просторі — в космічному кораблі 
чи орбітальній станції, у стані не-
вагомості. Перед першим польотом 
людини в космос наука й медицина 
взагалі не мали уявлення, чи змо-
же людський організм тривалий час 
перебувати у стані невагомості. В 
нашому організмі відбувається кіль-
касот процесів, для яких гравітація є 
обов’язковою умовою. Та стало зро-
зуміло, я й на собі переконався, що 
людський організм дуже гнучкий, він 
здатен перелаштовуватися до різних 

факторів — фізичних, зовнішнього 
середовища, особливо до таких, як 
перехід із гравітації в невагомість. 

На кожну людину тривала нева-
гомість діє по-різному, хоч у космос 
усіх відбирали за однаковими кри-
теріями, усі однаково здорові. Та у 

когось починаються сильні 
головні болі, хтось втрачає 
просторову орієнтацію, 
хтось страждає через роз-
лад вестибулярного апарату 
тощо. Тому перед польотом 
хвилювався, як я перенесу 
цей стан. Переніс досить 
добре. Це стан ідеальної 
легкості. Ти усвідомлюєш, 
що існуєш, адже мозок пра-
цює, а фізично не відчува-
єш тіла. У земних умовах у 
нашій свідомості є модель 
простору, вона обмежена 
поверхнею землі, стінами, 
стелею тощо. В космосі руй-
нується внутрішня модель 
простору. 

Космічний корабель здійснює 
оберт навколо Землі за 90 хв. Тоб-
то зміна ночі і дня відбувається за 
90 хв., а не за 24 години, як на нашій 
планеті. Тому в астронавтів збились 
біоритми. Це надзвичайно вплива-
ло на самопочуття, втомлюваність, 
якість праці, адже протягом земної 
доби зміна дня і ночі в космонавтів 
відбувалася 16 разів.

— Сам космічний політ відбувся 
зі США. Була домовленість між пре-
зидентами Леонідом Кучмою та Біл-
лом Клінтоном про політ на амери-
канському шатлі. Усі витрати взяла 
на себе американська сторона. Мені 
орендували квартиру та авто. Вони й 
гадки не мали, що я ніколи за кермом 
не сидів, хоч літав на близько 60 ви-
дах літаків. Мені було соромно. До-
бре, що в тій машині коробка авто-
мат, то я сів у неї і поїздив по космо-
дромі, тоді виїхав на трасу. Потім 
звик. Ще однією вимогою до мене 
як до члена екіпажу американського 
шатла було знання англійської мови. 
Її довелося вивчати з нуля, у школі 
й вишах вивчав французьку. Однак 
космічна поїздка була величезним 
стимулом.
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Директор ІНЕМу професор Олег 
Кузьмін теж задоволений ходом 
зимової сесії, хоча цього разу вона 
проходить не у стінах рідного ін-
ституту, а в теплих аудиторіях го-
ловного чи інших корпусів. Оскіль-
ки студенти — не „в полі зору“, то 
викладачі регулярно контролюють 
проведення іспитів та заліків. 

— Екзамени приймають по три 
викладачі, що сприяє об’єктивній 
оцінці та справедливості, — вва-
жає Олег Євгенович. — Загалом 
результати цьогорічної сесії добрі, 
бо студенти повністю освоїли на-
вчальну програму. Звичайно, ма-
ємо й таких, які чомусь вважають, 

що навчання — не їхня основна 
робота (це стосується комерційни-
ків). Та після батьківської виховної 
„роботи“, вони таки „приходять до 
тями“. Далі з ними працюють викла-
дачі, даючи додаткові консультації. 
Гірша ситуація на старших курсах, 
бо більшість студентів уже працює. 
Звичайно, це свідчить, що готує-
мо добрих спеціалістів, які знають 
англійську чи інші іноземні мови, 
працюють із комп’ютером, мають 
достатньо високий рівень знань, 
однак це так чи інакше впливає на 
відвідування лекцій. На щастя, і їх, 
і нас дуже виручає віртуальне на-
вчальне середовище. 

Катерина ГРЕЧИН 

Леонід Каденюк проводив у кос-
мосі експерименти з рослинами — 
досліди з ріпою, соєю й мохом. За 
його словами, біологічна тематика є 
однією з пріоритетних у космічних 
дослідженнях. 

— Коли я вперше побачив Зем-
лю з ілюмінатора, був вражений. До 
американського астронавта Кевіна я 
сказав: „Тепер я бачу, що вона круг-
ла“. Мене інколи просять описати 
вигляд Землі з космосу. Але зроби-
ти це неможливо. Інформативність 
світлин із зображенням нашої пла-
нети з космосу становить не більше 
15–20% того, що людина бачить сво-
їми очима. Казати, що Земля гарна, 
красива — це нічого не сказати. На 
ній є дуже багато кольорів, відтін-
ків. Техніка не спроможна передати 
їх усі. 

Та, за словами космонавта, були 
не тільки позитивні враження, а й те, 
що викликало тривогу:

— Коли я подивився на Землю і 
тонесенький прошарок атмосфери, 
яким оповита планета, то мені стало 
не по собі: невже життя на планеті 
залежить від такого малесенького 
прошарку атмосфери, який утримує 
гравітацію? А як ми ставимося до при-
роди, біосфери? Адже біосфера — це 
живий організм, який страждає, коли 
відбуваються великі пожежі, стра-

шенні катастрофи. Це проблема всі-
єї планети, а не лише окремих країн. 
На такій красивій планеті повинно 
бути красиве життя. Я усвідомив, на-
скільки недосконале людське суспіль-
ство. Ми повинні змінити концепцію 
існування, передовсім — ставлення 
до природи. По-друге, відносини між 
державами, стосунки між людьми — 
все повинно бути зовсім іншим.

Американський колега Джон 
Гленн, що милувався Землею з кос-
мосу, сказав, що після побаченого не 
вірити у Бога неможливо.

— У мене було таке саме вражен-
ня, — сказав Леонід Каденюк. — Коли 
дивитись у космос у бік, протилеж-
ний від Землі, враження ще більші, 
ніж від споглядання нашої планети. 
Сам простір надто ідеальний. У на-
шій свідомості є земна модель про-
стору — двомірного чи тримірного. 
А там геометрична сутність простору 
зовсім інша, немає за що зачепитися 
оку. Всесвіт мені здавався багатови-
мірним. Зараз учені вже будують такі 
багатовимірні системи. І вважають, 
що коли ми навчимося їх будувати 
й використовувати в космічних по-
льотах, то зможемо по-іншому руха-
тися в просторі, можливо, проходити 
з одного часового виміру в інший.

Тетяна ПАСОВИЧ

сесія

Економічна проблематика 
стосується всіх

m Закінчення. Початок на 6 с.

коротко

Проект IMAGE Львівської полі-
техніки отримав 1 692 000 євро 
за програмою ЄС із досліджень 
та інновацій „Горизонт 2020“. 
Про це повідомляє МОН. Керів-
ник проекту — професор кафед-
ри телекомунікацій Анатолій 
Андрущак. Це вперше україн-
ський виш у межах конкурсу 
MSCA-RISE програми „Горизонт 
2020“ отримав статус координу-
ючої установи. Наразі до про-
екту мають долучитися ще вісім 
партнерів — університетів та 
фірм, які досліджують технології 
та наноінженерію. Реалізувати 
проект планують за 4 роки.

Згідно з програмою освітньо-
го обміну між Україною та 
Угорщиною, уряд останньої 
надасть стипендії українським 
студентам для навчання у 
2018–2019 навчальному році. 
Про це повідомляє прес-служ-
ба Міністерства освіти і науки 
України. Програми навчання до-
ступні англійською та угорською 
мовами, деякі — німецькою та 
французькою. Для участі потріб-
но подати заявку в Міносвіти до 
16 лютого 2018 року.

Аспірантка Львівської політех-
ніки одержала премію Пре-
зидента України для молодих 
учених 2017 року. Як зазначе-
но у відповідному Указі Глави 
держави, премії присуджено 
на підставі подання Комітету 
з Державних премій України в 
галузі науки і техніки. Зокрема, 
Валерія Савчук отримала премію 
як учасниця авторського колек-
тиву за роботу „Мобільні турис-
тичні інформаційні технології з 
рекомендаційною безпековою 
компонентою“.

У Львівському обласному 
управлінні статистики 2017 
року нарахували понад 120 
тисяч студентів. Це на 1,3% 
менше порівняно з попереднім 
навчальним роком та на 22,4% 
— порівняно з 2005/06. 86,1% 
студентів навчаються у держав-
них вишах, майже половина — 
за рахунок коштів державного 
та місцевого бюджетів, кожен 
п’ятий отримує стипендію. За 
денною формою навчається 
77,7% студентів, заочною — 21,7%, 
вечірньою — 0,6%.

За матеріалами МОН, інформагенцій
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до ювілею

До 150-ліття „Просвіти“ і 30-ліття її відродження в Україні та 30-ліття діяльності у Львівській 
політехніці продовжуємо публікувати спогади активістів просвітницького руху. Участь 

політехніків у боротьбі за утвердження державності України завкафедри менеджменту персоналу 
та адміністрування професор Галина Захарчин зафіксувала в особистому щоденнику. Пропонуємо 
увазі читачів фрагменти з її записів.

Гаряча осінь 2004-го
Агітуємо за Віктора 
Ющенка

Напередодні виборів. Осінь 2004 
року видалася гарячою. Гаряче було і 
в політичному просторі, адже набли-
жалися вибори Президента України. 
Золотиста барва листя гармонійно 
доповнювалася помаранчевими ко-
льорами, які зігрівали надією в ці 
кульмінаційно насичені дні. Числен-
ні мітинги, зустрічі, різноманітні 
акції заполонили Львів та й Україну 
загалом. Здавалося, що не було укра-
їнців, байдужих до передвиборчого 
процесу — кожний відповідно до 
своїх цінностей, моралі й сумління. 
Для мене такі доленосні події дуже 
цікаві й показові не тільки з огляду 
безпосередньої участі та оцінки сво-
єї ефективності як суспільної люди-
ни, педагога, науковця, а й з огляду 
глибшого пізнання людей, з якими 
працюю.

Уже з початку жовтня просвітяни 
кафедри менеджменту організацій 

(тоді я працювала на цій кафедрі) 
Інституту економіки і менеджменту 
активно долучилися до передвибор-
чого процесу — агітували за канди-

дата в Президенти Віктора Ющенка, 
якого підтримувало Всеукраїнське 
товариство „Просвіта“. Щосуботи і 
щонеділі мої колеги з кафедри Ігор 
Грибик, Йосиф Ситник, Надія Любо-
мудрова, Леся Струтинська і я ман-
дрували селами й містечками Львів-
щини з агітаційними матеріалами і 
святим переконанням у правильно-
сті нашого чину. Спілкування при-
носило задоволення, бо на наших те-
ренах люди були майже одностайні у 
своєму виборі.

Починали з Унева, де освятили 
наші атрибути і помолилися за до-
бру справу, а завершили в Уричі, де 
височіє велична фортеця Тустань, 
над якою ми встановили український 
державний прапор.

Їдемо на схід 
спостерігачами

25 жовтня студенти ухвалили 
Звернення до викладачів, у якому за-
значили, що не хочуть більше терпіти 
злочинний режим і виходять на вули-
ці з протестними акціями. У Львові 
вирують політичні мітинги. Студент-
ські протести набирають обертів.

ПРОСВІТА

SS Ігор Грибик, Йосиф Ситник, Надія Любомудрова, Леся Струтинська і я мандруємо 
з агітаційними матеріалами селами й містечками Львівщини

SS В Уневі помолилися за успіх нашої справи
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1 листопада, понеділок після ви-
борів. Почувши результати виборів, 
почуваюсь пригнічена, багато голосів 
(фальшивих чи реальних?) виборці 
віддали за мораль темних сил. Іноді 
підкрадається зневіра, але тільки на 
мить, бо силою волі не даю їй переро-
сти в апатію. Розумію: тільки активна 
дія може змінити реальність. Готова 
до акцій протесту, щоб захистити 
правду і справедливість. Знаю: ми 
переможемо, хоча шлях до перемоги 
дуже важкий.

2 листопада, 16.00. Збирається 
екстрене засідання Ради Товариства 
„Просвіта“ Львівської політехніки, 
щоб обговорити політичну ситуацію 
й ухвалити рішення. Члени ради від 
Інституту економіки і менеджмен-
ту прийшли в повному складі: На-
дія Любомудрова, Оксана Юринець, 
Йосиф Ситник і я. В очікуванні Ірини 
Ключковської, яка щойно поверну-
лася з Києва, обговорили й ухвалили 
Звернення до викладачів і студентів 
Львівської політехніки, в якому чітко 
зазначили свою позицію і консолідо-
вані дії в цій непростій ситуації. Го-
лова Товариства Христина Бурштин-
ська повідомила, що під проводом 
„Просвіти“ організовуєть-
ся поїздка на схід України. 
Охочі мають звернутися 
до голови Львівського об-
ласного об’єднання ВУТ 
„Просвіта“ Ярослава Пітка. 
Вирішуємо на другий тур 
виборів поїхати спостері-
гачами від „Нашої Украї-
ни“ до Дніпропетровська. 

19 листопада. Вран-
ці-рано Леся Струтинська, 
Йосиф Ситник і я виру-
шаємо з гуртожитку № 6, 
що на вул. Сахарова. На 
прохідній не дивуються, 
бо за останній місяць уже 
звикли бачити нас утрьох 
із різними агітаційними 
атрибутами. Під’їхало за-
мовлене таксі, кажемо: до 
Порохової вежі і вмощує-
мося на сидінні. За розмовою не за-
уважили, як таксі зупиняється біля 
Палацу урочистих подій, бо шофер 
подумав про ту „Вежу“-ресторан, що 
в Стрийському парку. Непорозуміння 
залагодили, але час втратили. Наші 
соратники-просвітяни телефону-
ють, хвилюються, де ми, бо автобус 
уже чекає. Нарешті ми добралися до 
призначеного місця. А тут — весь 
наш п’ятий курс, національно свідомі 

Мирослав Криса, Василь Оленич, Во-
лодя Новосілець, Іра Вентик із чоло-
віком, Віталій Кобецький, Володимир 
Валевський! Радіємо за нашу молодь.

Автобуси вирушають. 14.36 — 
перша санітарна зупинка біля Збо-
рівської гори. Виходимо з автобуса і 
читаємо викарбувані на камені слова: 
„Подорожній, зупинись на хвилин-
ку“, що ми і зробили. Стоїмо, відпо-

чиваємо, обговорюємо перспективу. 
Раптом свист — це наші студенти так 
зустрічають раптову появу хлопців у 
формі. А то ще західна Україна. Що 
ж буде далі? Наразі все обійшлося і 
продовжуємо рух на схід.

20 листопада. Ніч минула віднос-
но спокійно, вранці випав перший 
сніжок. Зупиняємося в П’ятихатках. 
У хатині під назвою „У Галины“ нас 
привітно зустрічають симпатичні 

господарі, смачні домашні котлети, 
млинці, кава і сніг за вікном. Як поєд-
нуються в такий час доброта і щирість 
звичайних простих людей і брудна 
політика та пропаганда! Снідаючи, 
провадимо ненав’язливу бесіду. Го-
сподарі тихо кажуть, що вони також 
за Ющенка, але бояться, щоб їх в Аме-
рику не потягнули…

Від’їхали приблизно 70 км, і нам 
знову перепинили дорогу 
міліціонери, почали з’ясо-
вувати, куди і навіщо їде-
мо. І знову все обійшлося, 
нас відпустили, але вже об 
11.38 знову затримують за 
18 км від Дніпропетров-
ська, біля „Лазаренків-
ського бика“. До нас до-
ходять чутки, що у водія з 
першого автобуса забрали 
паспорт, перевіряють, чи 
автобуси не крадені. Доки 
триває з’ясування, гуртує-
мося і радимося, що роби-
ти. Може, доведеться до-
биратися пішки? Нарешті 
відпускають і ми рушаємо 
знову, але вже через 30 хв. 
дорога перекрита міліцей-
ською машиною. Чергова 
зупинка, вихід із автобуса, 

напруга, ухвалення рішення: поїдемо 
в об’їзд. І ось уже в’їжджаємо в Дні-
пропетровськ. 

Галина ЗАХАРЧИН,
завідувачка кафедри                                                

менеджменту персоналу                                                             
та адміністрування ІНЕМ,                                 

професор, член ради „Просвіти“                                    
Львівської політехніки

Далі буде 

ПРОСВІТА

SS Повертаємося з Урича. Всі горяни — за Ющенка

SS Дніпропетровськ. У хатині під назвою „У Галины“ нас 
привітно зустрічають симпатичні господарі
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минуле і сучасне

Практичні навички — в стінах університету
Постать Івана Левинського залишається в полі зору дослідників: позаторік 

ми відзначали 165 років від дня його народження, цього року — 150-річчя 
від вступу до Львівської технічної академії, наступного року — сто років від 
дня смерті. Магістрантку ІАРХ Юлію Тутко теж зацікавив творчий феномен 
відомого будівничого, і у своїй дипломній роботі (керівники — професор 
Віктор Проскуряков і доцент Богдан Гой) вона намагалася зреалізувати 
його ідеї в проектуванні універсального навчально-виставкового простору 
для Львівської політехніки.

— Оперний театр, 
головний залізничний 
двірець, готель „Жорж“, 
головний корпус Націо-
нального лісотехнічно-
го університету України 
— Іван Левинський брав 
участь у будівництві й про-
ектуванні багатьох відомих 
пам’яток архітектури, що 
творять обличчя Львова. 
Чи не половина будівель 
українського модерну в на-
шому місті також належать 
авторству Левинського та 
його учнів. Дерев’яні еле-
менти, ковані декорації, 
вітражі, кераміка — в них є 
безліч авторських деталей, 
сповнених національним 
духом. Усю цю красу ство-
рювали власне на фабриці 
Левинського, яка є ще од-
ним його визначним над-
банням, — розповідає піс-
ля захисту свого диплом-
ного проекту Юля.

— У чому особливість, 
інноваційність цього архі-
тектора? Можливо, якісь 
його підходи можна вико-
ристовувати і нині?

— При проектуван-
ні майстер не піддавався 
впливу країн-сусідів, а 
прагнув віднайти власне 
„український стиль“ в ар-
хітектурі та дизайні. Це 
по-перше. По-друге, він 
започаткував практику 
залучення студентів-архі-
текторів до реальної твор-
чої роботи на його фірмах. 
На фабриці Левинсько-
го студенти мали змогу 
спілкуватися з досвідче-
ними професіоналами, 
працювати на верстатах зі 
справжніми матеріалами, 
що, як на мене, відіграє 
важливу роль у набутті 
практичних знань. Саме 
цим він випередив на 10 
років схожу практику, яку 
започаткував німецький 
архітектор Вальтер Гропі-
ус у школі Баухаус.

— Як Ви використали 
досвід Івана Левинського у 
своєму проекті?

— Головна ідея мого 
проекту — створення уні-
версального навчального 
простору для усіх студен-

тів Львівської політехніки. 
Це мала би бути споруда 
нового типу, де студенти 
не лише архітектурного 
інституту, але й інших 
спеціальностей, разом 

мали б змогу отримувати 
практичні навички. Ще 
важливим компонентом є 
те, що студенти повинні 
співпрацювати як із викла-
дачами, так і з практиками 
— майстрами та інженера-
ми, щоб отримані знання 
були всебічні.

— Де буде роз-
ташований цей 
простір?

— Для проекту 
я вибрала ділянку 
між 1-м, 4-м та 
8-м корпусами, 
під якою містить-
ся колишнє бом-
босховище. Вона 
обрана як резуль-
тат опрацюван-
ня рекомендацій 
проектного се-
мінару, котрий 
торік улітку від-
бувся у нас на ка-
федрі дизайну ар-

хітектурного середовища і 
учасником якого я була.

Ця споруда складати-
меться з приміщень для 
обробки дерева, металу, 
скла, виготовлення кера-
міки, макетування. У ній 
буде виставковий простір, 
фотостудія, місце для зу-
стрічей та майстер-кла-
сів, а також аудиторії 
для проведення лекцій 
чи воркшопів. Численні 
майстерні будуть пов’яза-
ні між собою відкритими 
галереями, тому зверху, з 

другого-третього поверху, 
можна буде спостерігати 
за робочим процесом, що 
відбуватиметься на пер-
шому поверсі такої будів-
лі.

Мій проект концепту-
альний, у ньому ще нема 
конкретних технічних 
рішень, хоч з точки зору 
реального втілення він аб-
солютно може бути зреалі-
зованим у досить короткий 
термін. Родзинкою проек-
ту є система вентильова-
ного фасаду, частина якого 
буде засклена, а частина — 
з перфорованих панелей 
із зображенням портрета 
Івана Левинського — у та-
кий спосіб ми отримаємо 
своєрідний „архітектур-
ний пам’ятник“ великому 
українському зодчому на 
території Політехніки.

Наталя ЯЦЕНКО
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святкування

Коляда — зі заходу на схід
Уявіть собі, що з року в рік на Різдвяні свята ви покидаєте рідну 

домівку, де тепло і затишно, де збирається вся родина за щед-
рим столом, і їдете туди, де зможете принести добру звістку про 
те, що народився Син Божий і вселити в серця надію на швидкі 
зміни. 

Активісти Студентського ама-
торського театру „САД“ Центру сту-
дентського капеланства ЛА УГКЦ, 
більшість із яких студенти-політех-
ніки, вже третій рік поспіль їздили на 
східні терени нашої країни. Від 4 до 
10 січня вони вертепували на Донеч-
чині — у Костянтинівці, Торецьку, 
Дружківці, на посту під Авдієвкою, в 
Мирнограді, Мар’їнці, Красногорівці 
та Українську.

— Більшість наших виступів були 
для воїнів. Ми побували в строкови-
ків у військових частинах, у госпіта-
лях, на постах добровольців. Цього 
разу ми мали оригінальний сценарій 
— наш вертеп розпочинався зі шахо-
вої партії, що символізувала політич-
ну гру. За сюжетом, один гравець пос-                                                                                                    
тійно обманює і, врешті, перемагає. 
За цим спостерігають ангел і демон 
і згодом намагаються нагадати їм у 
сні — розповісти про народження 
Ісуса, показавши всю біблійну істо-
рію. Після сну гравець-обманщик 
розуміє свій недобрий вчинок. Вза-
галі у виставі було багато підтексту 
і головне, що чимало цікавих фраз, 
думок із вистави можуть надихнути 
і на переосмислення нашого повсяк-

дення. Військові казали, що вперше 
бачили такий вертеп, особливо їх 
вразила шахова гра, — розповіла про 
особливість цьогорічного дійства 
працівниця Центру студентського 
капеланства ЛА УГКЦ Наталя Гнип.

Вертеп політехніків бачили й на 
парафіях. Найбільше тішило те, що 
там, куди молодь приїжджала вже ра-
ніше, на них чекали, запрошували в 
гості до себе додому. Вже третій рік 
одні господарі гостинно приймали їх 
із ночівлею в своєму готелі.

— Та були місця, де ще жодного 
разу не бачили вертепу. Це, напри-
клад, у Красногорівці. Зрештою, там 
багато людей ще не знали історії на-
родження Христа. Думаємо, наш вер-
теп сприйняли швидше як виставу, та 
це вже перший крок до відкриття для 
них Бога. Хоча там ще не раз потріб-
но говорити про Різдво. Та реакція 
глядачів заряджала позитивом. Одна 
жінка за час вистави навіть написала 
нам досить гарного вірша, — додав 
магістр першого курсу ІБІД Роман 
Сепик. 

У Миргограді активісти вже вдру-
ге побували з вертепом. Тож цьогоріч 
миргоградська молодь також підготу-

вала подарунок — самотужки приду-
мали сюжет на різдвяно-історичну 
тематику з розповідей своїх родичів 
і зіграли його у вертепі. 

— Коли ми проходили вулицями 
Красногорівки — нас впізнавали, за-
прошували в гості, раділи. На наше 
привітання „Христос народився“ 
запитували, як правильно відпові-
дати. Приємно було те, що на наш 
виступ прийшло дуже багато людей. 
І запрошували нас знову приїжджа-
ти. Місцева молодь радилася з нами 
щодо вертепування, тож вирішили, 
що сконтактуємося і надішлемо сце-
нарії, відео вертепів, проконсуль-
туємо їх. Вони загорілися бажанням 
відновлювати традиції, — розповіла 
магістрантка першого курсу ІНПП 
Наталія Медведєва.

Найбільше молодь вразили нас-
трої воїнів. Кажуть, що відчутна різ-
ниця між строковиками і доброволь-
цями, які налаштовані дуже оптимі-
стично. 

— Один військовий-доброволець 
сказав нам, що війна не закінчиться 
доти, доки кожен українець не зро-
зуміє, що в нас триває війна. Бо зараз 
вона стала буденністю, на яку навіть 
не зважають. Нам вмикали телевізор 
і показували, які там канали — лише 
російські чи канали ДНР, де відкри-
то вербують на війну. Тобто люди 
там не мають вибору для отримання 
інформації. Тож їм дивно, що при-
їхали студенти і намагаються щось 
змінити, — зазначив третьокурсник 
ІНЕМ Володимир Гнип. — Ми спіл-
кувалися з добровольцями з Харкова. 
Вони говорили такою гарною, чис-
тою українською мовою, що ми були 
в захопленні. Також разом коляду-
вали, співали українських народних 
та повстанських пісень. Вони потре-
бують саме такого спілкування. Тож 
навесні знову поїдемо до них перед 
Великоднем.

Та на цьому святкові пригоди 
активістів Центру студентського 
капеланства не завершуються. Уже 
традиційно волонтерський простір 
„DoBro“ на Водохрещу організовує 
табір для дітей зі сходу. Цього разу 
до Яремчі поїдуть діти з батьками 
з Красногорівки, Костянтинівки і 
Кропивницького. Загалом майже сто 
п’ятдесят осіб.

Наталія ПАВЛИШИН
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світ на долоні

Південно-східна Азія очима українки
Про мандрівницю автостопом, громадську активістку, 

блогерку Христину Жук ми писали декілька 
років тому, коли вона навчалася в магістратурі ІАПО 
Львівської політехніки. Та за час, що минув — понад 
три роки — дівчина встигла ще більше відкрити для 
себе світ і навіть змінити стиль своїх подорожей. Нині 
вона мандрує Азією. Вже побувала в Азербайджані, 
майже два місяці — в Ірані, понад місяць перебуває 
в М’янмі. І на цьому не планує зупинятися. 

— Що Тебе спонукнуло їхати в ці 
краї?

— В Європу я вже досить поїзди-
ла. Там усе схоже. Нема особливого 
колориту. А я хотіла культурного 
шоку. Крім Марокко, в мене ніде не 
було особливих вражень. Я мандрую 
зі своїм хлопцем. З України до Іра-
ну ми їхали велосипедами. То були 
лише мандри, бо коли дев’ять годин 
крутиш педалі, то врешті нічого 
більше не хочеться робити. Та це 
чудова можливість побачити краї-
ну, познайомитися з людьми, бо ми 
постійно спілкувалися, запитували, 
де можна взяти воду чи розкласти 
намет для ночівлі. 

— Ви обрали не надто туристичні 
країни. Це досить ризиковано.

— Так! Не знаю, чи багато охо-
чих подорожувати Азербайджаном. 
Чи Іраном, який багато років був під 
санкціями. Туристи бояться туди їха-
ти, бо там досить жорсткі правила. 
Всі жінки, без винятку, повинні но-
сити хіджаби, незважаючи на те, чи 
іранки, чи туристки. Те ж стосується 

й М’янми. Цю країну, 
якщо не помиляюся, 
лише в 2010 році звіль-
нили з-під санкцій. Там 
були етнічні чистки й досі є закриті, 
так звані „чорні території“, де люди 
не мають права голосу, а туристів 
туди без спеціального дозволу не 
впустять. На кожному кроці стоять 
озброєні конвоїри, які перевіряють 
документи. Насправді страшно, си-
дячи вдома, читати новини, а коли 
приїжджаєш туди, то цього й не по-
мічаєш. 

— Що найбільше вражає в тій ча-
стині світу?

— У тих країнах люди дуже ко-
лоритні. Зрештою, якщо туди їдеш 
надовго, то багато спілкуєшся з міс-
цевими мешканцями, потрапляєш 
всередину їхньої культури. Щоб ще 
краще зрозуміти м’янманців, я зна-
йшла волонтерську програму — ви-
кладаю англійську мову для племені 
монів, яких у цій країні є лише два 
відсотки, вони зазнають серйозних 
утисків. 

Найгостріші враження саме від 
М’янми. Це справді був культурний 
шок і відчуття, що перейшли кордон 
не між країнами, а між двома світа-
ми. Там такий шалений рух, люди 
обмальовані якоюсь червоною фар-
бою, в масках, постійно щось черво-
не жують (кору дерева бедель), і від 
цього зуби в них виглядають жахли-
во. Жінки розфарбовуються, бо пе-
реконані, що це їх береже від вроків, 
а крім цього, такий „макіяж“ має і 
практичне значення, бо там спека, а 
фарба оберігає від сонця.

— Яке враження в місцевих жите-
лів від вас?

— Ми цікавимо їх по-особливо-
му. Це навіть інколи злить. Бо коли 
я сідаю на лавку, мене оточують 
люди і розглядають, як мавпочку, а 
я не знаю, що їм сказати. Звичайно, 
підходять, вітаються, питають, звід-
ки ми, чи можна сфотографуватися, 
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чи взяти за руку. Це 
більш-менш нор-
мально, бо знаю, 
що від них чекати. 
А коли просто сто-
ять і щось між собою 
говорять, то досить 
дискомфортно. А в 
селах взагалі з хатин 
усі виходять, щоб 
подивитися на нас. 
Та, зрештою, в М’я-
нмі не так багато ту-
ристів, тому й такий 
ажіотаж. 

— Чим цікавий 
для тебе видався Іран?

— Там ми були 
майже два місяці. 
Найбільше вразила 
надзвичайна гостин-
ність. Ми їхали велосипедами, нас 
зупиняли, давали воду і їжу, хоча ми 
й не просили. Запрошували додому 
почаювати, переночувати. А врешті 
ми залишалися на декілька днів. Їм 
складно подорожувати світом, бо 
непросто отримати закордонний 
паспорт: чоловіки для цього мають 
відслужити в армії, а жінки — отри-
мати дозвіл від чоловіків. Тому іран-
ці хочуть багато спілкуватися з тури-
стами. Вони дуже ввічливі, гостинні. 

На початках викликом для мене 
було носити хіджаб, довгу спідницю 
чи штани до кісточок, довгі широкі 
кофти, рукави яких мусять прикри-
вати руки до зап’ястків. Це було нез-

ручно, гаряче, тим більше на велоси-
педі, а потім звикла. 

В Ірані дуже легко мандрувати й 
автостопом. Треба лише кілька хви-
лин, щоб хтось запропонував до-
помогу. З одним чоловіком взагалі 
проїхали 700 км.

— А як щодо харчування? Тобі все 
там смакує?

— Буває, що я чогось не їм із на-
ціональної кухні. Чи коли заходжу в 
так званий ресторан і бачу, як люди 
руками накидають в тарілки рис, то 
апетит зникає. Чи коли на столі ле-
жить зарізаний півень, а поруч наки-
дають їжу. Я помітила, що між ними 
і нами дуже різний поріг огидності.

— Ти якось готуєшся до мандрів і чи 
загалом це дорого?

— Перш, ніж їхати кудись, читаю 
про країну, як вона розвивалася. Та-
кож розпитую в місцевих мешканців, 
що вони думають про сучасну ситуа-
цію в світі. Це допомагає краще ро-
зуміти їхню ментальність. 

Ми лише частково плануємо по-
їздки. Інколи купуємо наперед квит-
ки. Єдине, що окреслюємо приблиз-
ний маршрут. У середньому тратимо 
10–15 доларів на особу в день, тобто 
на країну 400 доларів на двох.

— Куди далі плануєш мандрувати?
— Я побувала вже в 46 країнах. 

Ще до літа планую відвідати Кам-
боджу, Лаос, В’єтнам, Індонезію, 
Малайзію, Папуа Нову Гвінею. 

Ще ніколи не було так, щоб я по-
їхала і шкодувала, а навпаки, шкоду-
вала, що не поїхала. Мій девіз — не 
треба відкладати життя на потім. 

Наталія ПАВЛИШИН

наш календар

29 січня — День працівників по-
жежної охорони.

Пам’ятні дати
25.01.1736 — народився Жозеф Луї 
Лаґранж, французький математик і 
механік.
25.01.1840 — помер Сімон Дені Пу-
ассон, французький математик і 
механік, автор праць з теоретичної 
механіки, матаналізу, математичної 
фізики.
25.01.1942 — помер Агатангел Крим-
ський, український письменник, фі-
лолог-орієнталіст, академік.
26.01.1915 — помер Михайло Павлик, 
український письменник і публіцист, 
один із засновників Радикальної 
партії.
27.01.1790 — народився Петро Гу-
лак-Артемовський, український поет.
27.01.1839 — народився Павло Чубин-
ський, етнограф і поет, автор гімну 
„Ще не вмерла України…“.
27.01.1860 — вийшов друком повний 
„Кобзар“ Тараса Шевченка.
27.01.1891 — народився Павло Тичина, 
відомий український поет.
28.01.1920 — помер Панас Мирний, 
український письменник. 
28.01.1929 — почалися наради І Кон-
ґресу Українських Націоналістів у 
Відні.
28.01.1992 — Верховна Рада Укра-
їни затвердила національний си-
ньо-жовтий прапор Державним пра-
пором України.
29.01.1578 — народився архієпископ 
Мелетій Смотрицький, перший тео-
ретик українського мистецтва вір-
шування.
29.01.1918 — бій українських студен-
тів з більшовицькими окупантами під 
Крутами.
30.01.1834 — народився Володимир 
Антонович, український історик, ар-
хеолог, етнограф.
30.01.1868 — народився В’ячеслав 
Будзиновський, український полі-
тичний діяч, історик та письменник.
31.01.1648 — початок Визвольної вій-
ни 1648–1654  рр. під проводом Бог-
дана Хмельницького проти шляхет-
ської Польщі.
31.01.1715 — народився Клод Адріян 
Гельвецій, французький філософ.
31.01.1918 — помер Іван Пулюй, укра-
їнський вчений-фізик, який відкрив 
Х-промені, один із перекладачів Бі-
блії українською мовою.
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святкові пригоди

Першого дня Нового року здійснюються 
не лише бажання, а й помисли
2017 рік я зустріла у Варшаві. Тоді, 1 січня, у компанії друзів 

ми активно мріяли про те, як зустрічатимемо 2018-й 
у Будапешті. Я не ставилася до цього серйозно: попереду цілий 
рік — 365 днів і мільйон можливостей. Поговорили й забули. Але 
сказане у перший день нового року, як з’ясувалося, має здатність 
здійснюватися. Все склалося само собою і без особливих зусиль: як 
і було „заплановано“, зустрічали Новий, 2018-й, у столиці Угорщини.

Перше, що хочеться відзначити, 
— перетин кордону. Оскільки ми 
їхали автобусом, він лякав чи не най-
більше: довжелезні черги, холод, пе-
ревірки, „а якщо, не приведи Боже, 
ще й висадять з автобуса? А якщо 
висадять когось одного із нас: мене 
або хлопця?“. Але не так сталося, як 
гадалося. Угорці — то вам не поляки: 
жодних черг, жодного багаторазово-
го збирання-віддавання паспортів. 
Уся група, а це 70 осіб, вийшла з ав-
тобуса і спокійно утворила чергу до 
віконечка прикордонника, кожен 
турист підходив, давав свій паспорт, 
у якому ставили штамп, і повертав-
ся до салону. Перетин кордону для       
всієї групи зайняв 20 хвилин! Авто-
бус за цей час також перевірили. 
Тоді ми аргументували це 30-м 
грудня і везінням, будучи впевне-
ними, що назад отримаємо сво-
єрідну „компенсацію“ у вигляді 
непорозумінь, черг і нарікань 
на прикордонників, але у зво-
ротному напрямку процедура 
мала аналогічний вигляд у тих 
самих часових рамках.

Їхали ми доволі довго — 12 
годин, до Будапешта дістали-
ся, коли звечоріло. Перше вра-
ження було двояким, але я не 
хотіла поспішати з виснов-
ками, тому вирішила доче-
катися ранку. Наступного 
дня панорама відкрилася 
цілковито, і підсумовую-
чи, можу стверджувати, що 
центральна частина міста з 
її величною архітектурою 
насправді вражає і зачаро-
вує. Гуляти вечірнім Буда-
пештом — неабияке задо-
волення, оскільки держава 
витрачає колосальні кошти 
на освітлення вулиць і під-
світку архітектурних спо-
руд, тож вечірні вогники 

додають місту дуже романтичної 
атмосфери. Столиця Угорщини роз-
ташована на Дунаї, а місто, крізь яке 
тече річка, за критерієм краси завж-
ди буде попереду тих, що позбавлені 
такого бонусу. Освітлені будапешт-
ські мости — явище, яке змушує 
розплющувати очі ще ширше, аби 
максимально масштабно охопити ви-
довище, яке відкривається, коли сон-
це йде на спочинок. З іншого боку, 
загальна архітектура міста видалася 
мені дещо „совковою“, що добряче 
контрастує із гарними дорогами, су-

часними трамваями й новеньки-
ми світлофорами.

Новорічну ніч ми планува-
ли провести у центральній 
частині міста, без „тради-

ційного“ українського 
переїдання. Туропера-
тор пропонував тран-
сфер до центру, 
щоправда, оці-
нював таку по-
слугу у 10 євро 

з кожного туриста. Зізнаюся чесно, 
нам було шкода цих грошей, до того 
ж такі тепличні умови змушували 
відверто нудьгувати, а трамвайна 
зупинка, розташована прямісінько 
перед нашим готелем, неабияк спо-
кушала ризикнути. Нам хотілося 
пригод. Додавали гостроти відсут-
ність інтернету, як мобільного так і 
wi-fі-мережі, а також мовний бар’єр 
— порозумітися з мадярами (саме так 
і не інакше називають себе угорці) 
було майже неможливо: англійську 
знають переважно туристи, котрі у 
місті орієнтуються так само пога-
но, як і ми, а зрозуміти бодай слово 
угорською було нереально. Тим не 
менше, до центру ми без проблем ді-
сталися двома трамваями. Приємною 
несподіванкою став і той факт, що у 
новорічну ніч громадський тран-
спорт працював не за скороченим 
графіком, а навпаки, за подовженим, 
до того ж трамваєм, що курсує за од-
ним із центральних маршрутів міста, 
можна було користуватися впродовж 
усієї ночі. Процес системи оплати за 
проїзд — ускладнений, порівняно зі 
звичним для нас, тож ми попросили 
допомоги у місцевих мешканців, але 

ті відповіли, що у новорічну ніч ку-
пувати квиток непотрібно. Хто не 
ризикує, той не п’є шампансько-
го. Завдяки нашому авантюриз-
му у новорічну ніч цей напій 
ми смакували з додатковими 20 
євро у кишенях, які від самого 
початку нашої мандрівки пла-
нували витратити на трансфер.

Цікавою особливістю Бу-
дапешта є відсутність єдиної 
центральної площі та головної 
ялинки міста, біля якої зустріча-
ють Новий рік. Столиця Угор-
щини має кілька таких місць. 
Для свого святкування ми обра-
ли набережну, з якої відкривався 
захоплюючий краєвид на Будай-
ську фортецю — королівський 
палац, найпопулярнішу атрак-
цію Будапешта, „місто в місті“, 
прогулянка яким переносить вас 
у старовинний район — Буду. 

Угорські традиції святкуван-
ня Нового року тісно перепліта-
ються із язичницькими віруван-
нями й звичаями. Вважається, 

#Собор святого Матіаша 
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що у цю ніч на світ виходить уся „не-
чисть“, відлякати яку можливо шу-
мом, веселощами, сміхом. Саме тому 
в переддень Нового року місто ряс-
ніє вуличними ятками, у яких можна 
придбати кольорові перуки, маски, 
хлопавки, феєрверки і величезні по-
надметрові дудки. Впродовж усього 
дня мене дивувало, навіщо це прода-
ють, невже хтось таке купує? Здиву-
вання сягло апогею, коли, прямуючи 
на святкування, мені було простіше 
порахувати тих людей, які не мали 
цих атрибутів: чоловіки, жінки, діти, 
літні люди — всі, як один, у перуках і 
з довжелезними та гучними дудками. 
Запускати салюти мадяри починають, 
як тільки стемніє. У мене, людини, у 
рідній країні якої йде війна і діє за-
борона на використання феєрверків, 
це викликало двоякі відчуття: злість, 
зневага і внутрішнє „як вони мо-
жуть?“ чергувалися зі згадкою про те, 
що ми перебуваємо у геть іншій дер-
жаві, а тому нічого злого насправді не 
відбувається. Чотири роки війни на-
клали свій відбиток, позбутися якого 
важко — салюти навіювали на мене 
скоріше сум, аніж радість.

Загалом в Угорщині Новий рік, 
на противагу Різдву, яке святкують у 
теплому родинному колі, вважаєть-
ся молодіжним драйвовим святом. 
Саме тому клуби, ресторани, кафе у 
новорічну ніч активно працюють. 
Популярним також є святкування на 
кораблику, яке, щоправда, обійдеть-
ся у суму від 85 євро на особу. Я вже 
згадувала про нашу відмову від тра-
диції „свята живота“, так ось: 
пляшки шам- панського і плитки 
ш о к о л а д у нам вистачило з 
г о л о в о ю . До слова, це не 

було зумовлено економією грошей 
або чимось подібним — просто нам 
хотілося не так, як завше.   

Ще одним „атрибутом“ новоріч-
ного Будапешта для мене стало сміт-
тя. Його було дуже багато, просто 
надзвичайно, і справа не у перепов-
нених смітниках, а в тому, що все ва-
лялося просто під ногами. Безхатьків 
на вулицях столиці Угорщини також 
не бракує.

До готелю ми без проблем повер-
нулися трамваєм. Наше святкуван-
ня не було довгим і пізнім, оскільки 
зранку на нас чекала мандрівка: пер-
ший день 2018-го ми провели у сто-
лиці ще однієї європейської країни 
— Австрії.

У Будапешті про зимові свята на-
гадують лише дерева, прикрашені 
гірляндами, що сяють вечорами, яр-
марки тут розбирають одразу після 25 
грудня. У Відні — геть інша ситуація. 
Незважаючи на те, що австрійці від-
значають Різдво Христове також у 
грудні, святкова атмосфера панує тут 
ще довго. Якщо вам колись хотілося 
відчути себе героєм якогось закор-
донного фільму про Різдво, сміливо 
їдьте до Відня — магічна атмосфера 
гарантована.

Беззаперечно, найяскравішим 
спогадом про цю поїздку, який гли-
боко й надовго врізався у пам’ять, є 
момент, коли ми ввійшли до Собору 
святого Стефана. Цілком погоджую-
ся зі статусом національного символу 
Австрії і Відня зокрема — без жодних 
перебільшень, це місце заслуговує на 
нього. З усіх храмів, у яких я була за 
свого життя, цей собор вразив мене 
найбільше. Дзвони і звучання органу 

змусили вирувати все єство і 
вкрили тіло численними 
„мурашками“. Це те місце, де 
звук має надзвичайну силу, 

яку можна відчути й на фізичному 
рівні. На згадку я зняла відео з площі, 
у часі звучання дзвонів. Але розчару-
валася, бо враження абсолютно не ті. 
Врешті, для того, аби почути те зву-
чання і пережити ці відчуття ще раз, 
варто знову поїхати до Відня.

Сподобалася й українськомовна 
екскурсія Віднем, оскільки вона сто-
сувалася не лише історичних подій, 
а й сучасного життя австрійців. На-
приклад, ми дізналися, що середня 
місячна заробітна платня жінок 
становить — 1800 євро, чоловіків 
— 2400, яку віденці отримують чо-
тирнадцять разів на рік. Мінімальна 
пенсія — від 800 євро. Несподіваною 
була розповідь про безхатьків, яких, 
на диво, не бракує й у Відні: за слова-
ми екскурсовода, кожен із них отри-
мує мінімальну щомісячну допомогу 
у розмірі 560 євро, влада також гото-
ва забезпечити їх житлом, щоправда, 
вони від цього відмовляються. Чому? 
Бо їм до вподоби їхній стиль життя. 
„Зустріти на віденських вулицях во-

лоцюгу, обвішаного золотом, 
— нормальне явище“, — роз-

повідає гід.
Архітектура Відня — ве-

лична, а інфраструктура, на 
відміну від будапештської, 
позбавлена радянського від-
гомону. До речі, схожість зі 
Львовом однозначно є. У такі 
моменти починаєш розуміти: 
насправді, у нас не все так 
погано, як полюбляють гово-
рити українці — ми нічим не 
гірші, потрібно лише навчи-
тися цінувати те, що маємо.

Анастасія МОЗГОВА
#Будівля парламенту Угорщини

#Собор святого Стефана
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фотофакт

Коли святкують творчо
Кафедра дизайну та основ архітектури ІАРХ наприкінці минулого 

року святкувала 145-річчя від часу заснування. З нагоди цієї 
поважної дати відбулася не лише наукова конференція, а й 
було відкрито виставку студентських і викладацьких робіт. 
Доповненням до неї стало малювання спільного плакату.

Роботи, представлені на вистав-
ці в 214 аудиторії, — це найкращі 
різножанрові твори, які автори за-
хотіли виставити на загальний огляд. 

Спершу — студентські здобутки, а 
в основній частині приміщення — 
викладацькі. Об’єктами для графіч-
ного й живописного відображення 

на папері й полотні стали 
корпуси Політехніки, при-
рода, міські краєвиди, на-
тюрморти тощо.

Спільний плакат ка-
федри — це довгий-довгий 
сувій, на якому в кілька рук 
викладачі малювали аква-
реллю корпуси Політехні-
ки. Вийшло різнобарвно, 
повітряно, з блакиттю 
неба й зеленню дерев.

Наталя ЯЦЕНКО

кіновраження

Місто, люди і хвостаті
До 28 січня в українському прокаті — „Королівство котів“, 

стрічка, яка вирізняється серед інших демонстрованих нині 
фільмів своєю гуманністю й пізнавальністю. Ця документальна 
картина, знята з любов’ю і красиво, дасть змогу побачити іншу 
культуру й провести паралелі з нашою.

Семеро котів на ім’я Сарі, Думан, 
Бенг’ю, Аслан Парсасі, Гамсіз, Псіко-
пат і Деніз живуть на вулицях Стам-
була. Проте головним героєм фільму, 
оригінальна назва якого „Кеді“, на-
справді є не коти з дуже різним харак-
тером, а місто. Стамбул із пташиного 
польоту й Стамбул локально — його 
старенькі завулки, новітні будівлі, 
морський берег, ще ближчий погляд 
оператора — окремі помешкання, 
кафетерії, ринки, де всюди без котів 
справді було б незатишно. І глядач, 
слухаючи розповіді місцевих жите-
лів про своїх пухнастих улюбленців, 
мимоволі мандрує…

Коти стали невід’ємною части-
ною міста випадково, але ця випадко-
вість склалася історично: до Стамбу-
ла прибувало багато кораблів, коти з 
яких (вони рятували судна від щурів) 
виходили погуляти на сушу й згодом 
залишалися на ній. Ще однією при-

чиною збільшення популяції котів 
стала поява міської каналізаційної 
мережі, через яку могли проникати 
гризуни. Тепер же котів настільки ба-
гато, що вони вже стали візитівкою.

У Стамбулі ставлення до котів ша-
нобливе: їх підгодовують, для них є 
якщо не спеціальні дерев’яні буди-
ночки, то хоча б картонні коробки, 
миски з водою. Бо „якщо ти не лю-
биш тварин, то ти не можеш любити 
й людей“ і як „суспільство ставиться 
до тварин, так воно ставиться і до 
людей“. Коти, до речі, в боргу не за-
лишаються — дозволяють себе фото-
графувати, гладити й муркотять.

„Королівство котів“, можливо, не 
примушує задуматися над складними 
питаннями життя, але цей фільм зво-
рушує і дає нагоду зайвий раз усміх-
нутися.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко

У галереї знаного львівського фо-
тохудожника Василя Пилип’юка 
(вул. Стецька, 3а) триває вистав-
ка світлин, на яких зображений 
сам мистець. 10 січня відомому 
фотографу мало би виповнитися 
68 років, тож у пам’ять про нього 
колеги зі Спілки фотохудожників 
України і родина організували 
фотовиставку для широкого зага-
лу. Експозиція — це 92 унікальні 
світлини, на яких зображений 
Пилип’юк від молодості до остан-
ніх днів.

Мистецький арсенал виклав у 
вільний доступ 20 відеозаписів 
лекцій зі світової та української 
літератури. Цикл лекцій про 
письменників української літе-
ратури під назвою „Осмислені й 
переосмислені“ можна знайти за 
посиланням artarsenal.in.ua/uk/
literaturna-laboratoriya/osmysleni-
y-pereosmysleni. З них можна 
дізнатися про Григорія Сковороду, 
Миколу Гоголя, Тараса Шевчен-
ка, Івана Франка, Лесю Українку, 
Ольгу Кобилянську, Павла Тичину, 
Максима Рильського, Миколу Ба-
жана, Миколу Хвильового, Олек-
сандра Довженка та Василя Стуса.

З нагоди 100-річчя театру 
ім. М. Заньковецької народний 
артист України Борис Мірус пре-
зентував свою другу книгу спо-
гадів. Презентація книжки „Мої 70 
заньківчанських літ“ відбулася на 
камерній сцені театру. У ній автор 
розповідає про видатних і малові-
домих заньківчан, про однокурс-
ників-студійців та колег-режисе-
рів, митців, партійних бюрократів, 
кадебістів (пройшов сталінські 
табори) й вірних друзів.

У Дніпрі розпочалися зйомки 
фільму, приуроченого до сто-
річчя від дня народження Олеся 
Гончара, яке відзначатимуть 
цього року. Режисером худож-
ньо-документального фільму є 
знаний драматург і продюсер, 
доктор мистецтвознавства Вале-
рій Степанян-Григоренко. Знімаль-
ний процес розпочався в Ломівці 
(віддаленому районі Дніпра), в 
будинку на вулиці Клубній, 25, де 
жив Олесь Гончар і де він написав 
роман „Прапороносці“. Зйомки 
продовжать у Свято-Троїцькому 
соборі (головний герой роману 
„Собор“) в Новомосковську.

За матеріалами інформагенцій
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Кросворд
Горизонтально:
3. Пристосування організмів до умов довкілля. 7. Задня 
частина корпуса корабля. 8. Стадо коней на пасовищі. 
10. Дикий австралійський собака. 12. Польський прези-
дент-електрик. 13. Вартість, указана на грошових зна-
ках, акціях. 14. Затоплена пригирлова частина річкової 
долини, що перетворилася у мілку затоку. 16. Оголо-
шення про майбутні театральні вистави, концерти, кі-
нофільми. 18. Продовгуватий і загострений з одного чи 
обох кінців металевий молоток на довгому держакові, 
що використовують для відбивання гірської породи. 
19. Установа, де збирають, упорядковують і зберігають 
давні документи, рукописи. 20. Друковані засоби масо-
вої інформації. 21. Український поет ХХ ст. 23. Другий 
президент США. 25. Секретний співробітник органів 
розвідки, служби безпеки. 27. Споруда при мечеті, з якої 
муедзин скликає мусульман на молитву. 29. Давня ме-
тальна зброя у вигляді металевого лука з механізмом для 
натягування тятиви. 30. Грошова сума, яку виплачують 
наперед у рахунок майбутнього заробітку. 31. Олень, з 
нескостенілих рогів якого добувають пантокрин. 32. Ве-
лика срібна монета, яка перебувала в грошовому обігу 
в багатьох країнах Європи в ХVI–XIX cт. 33. Японська 
фірма, яка виготовляє електронну апаратуру.

Вертикально: 
1. Невеликий за розміром віршований твір на історичну 
чи легендарну тему, де часто реальне поєднується з фан-
тастичним. 2. Безбарвна горюча рідина з характерним 
запахом, яку застосовують як розчинник. 4. Атмосфер-
ний вихор руйнівної сили в Північній Америці. 5. Гро-
шовий знак, виготовлений з металу. 6. Давньоримський 
одяг типу сорочки, переважно білого кольору. 9. Ухвала 
міжнародного договору органом верховної влади, який 
з того моменту набирає юридичної сили. 11. Особа, яку 
уповноважило військове командування однієї з воюючих 
сторін вести переговори з командуванням іншої воюючої 
сторони. 15. Римський імператор І ст. н. е., свавільний 

та жорстокий,  якому приписують підпал Рима. 6. Ви-
вішуване оголошення про виставу, лекцію, концерт.                                       
17. Період повторюваності сонячних та місячних затем-
нень. 18. Замкнена суспільна група, що зберігає свою ві-
докремленість і привілеї. 22. Солодкий соковитий плід 
тропічних рослин. 24. Найяскравіша зоря в сузір’ї Скор-
піона. 26. Художник, який вирізує зображення на дереві, 
металі, камені. 28. Видатні природні здібності людини. 
29. Столиця Казахстану.

Склала Христина ВЕСЕЛА

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10 11

12 13

14 15 16 17 18

19 20

21 22 23 24 25 26

27 28 29

30

31 32

33

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 38
Горизонтально: 5. Універсіада.  7. Вега. 9. Студент. 11. Анди. 13. Юта. 14. Аут. 
17. Шприц. 18. Драже. 20. Чабан. 21. Ротонда. 22. Дискант. 24. Змова. 25. Хмара. 
26. Корма. 29. Сир. 31. Міф. 32. Штат. 34. Моноліт. 35. Лета. 36. Автопортрет. 

Вертикально: 1. Тура. 2. Квота. 3. Ліана. 4. Фара. 6. Радикал. 8. Експеримент. 
9. СТО. 10. Тур. 12. Департамент. 15. Вистава. 16. Марафон. 18. Дідух. 19. Етика. 
23. Габрово. 27. Дим. 28. Хіт. 30. Родос. 31. Місто. 33. Трап. 35. Літо.

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 39
Горизонтально: 5. Прерогатива.  7. Абориген. 8. Гліптика. 11. Рахунок. 
12. Марабу. 13. Аріозо. 14. Принц. 16. Секатор. 19. Аріадна. 22. Варта. 23. Від-
ро. 24. Зоопарк. 27. Нікозія. 30. Афіна. 31. Арарат. 33. Коліно. 34. Ембарго. 
35. Репортаж. 37. Біологія. 38. Спартакіада.

Вертикально: 1. Кенгуру. 2. Горн. 3. Ганг. 4. Вивіска. 5. Передача. 6. Ар-
теміда. 7. Араміс. 9. Амфора. 10. Вулик. 14. Протока. 15. Царівна. 17. Ерато. 
18. Тіара. 20. Ігрек. 21. Нессі. 24. Знахар. 25. Парадокс. 26. Пірат. 28. Оклахома. 
29. Японія. 32. Театрал. 33. Коровай. 36. Жито. 37. Бокс.

Відповіді на кросворд,                
опублікований у числі 40

Горизонтально: 2. Голка. 5. Ері. 6. Тік. 8. Ку-
лінарія. 11. „Сон“. 13. Катар. 15. Гранд. 17. Ода. 
19. Улісс. 21. „Тоска“. 23. Олія. 24. Таро. 25. Рік. 
26. НАСА. 27. Анод. 28. Нари. 30. Етап. 32. Гагат. 
35. Клініка. 37. Еполети. 39. Нерон. 40. Кре-
мона. 41. Іпотека. 42. Купон. 43. Ара. 45. Ага. 
47. Ігор. 48. НАТО. 49. Амплітуда. 52. Бомба. 
54. Агора. 56. Фут. 57. Мат. 59. Ріг. 60. Грейдер. 
61. Аграрій. 63. Макогон. 64. Дідух.

Вертикально: 1.  Бал. 3.  Осіріс. 4.  Катран. 
5.  Ему. 7.  Ксі. 9.  Норд. 10.  Кабул. 12.  Ангар. 
14.  Арія. 16.  Руст. 17.  Острава. 18.  Атака-
ма. 20.  Лірник. 22.  Карден. 29.  Архіпелаг. 
31.  Акселерат. 32.  Гуанако. 33.  Гідропоні-
ка. 34.  Тренінґ. 36.  Ізобара. 38.  Оборона. 
44. Річмонд. 46. Городок. 50. Митра. 51. Да-
рій. 52. Безе. 53. Афера. 54. Агама. 55. Ашуг. 
57. Мор. 58. Тур. 62. Аед.
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експрес-оголошення
Вважати недійсними документи, які ви-
дав Національний університет „Львів-
ська політехніка“: 

залікову книжку на ім’я: Борущак Ігор Оле-
гович; 
залікову книжку на ім’я: Бойчук Андрій 
Васильович; 
студентський квиток №  11492975 на ім’я: 
Одноріг Арсен Олегович;
студентський квиток на ім’я: Шильков Свя-
тослав Олександрович;
студентський квиток на ім’я: Федак Кате-
рина Ярославівна;
студентський квиток на ім’я: Пукаляк Юрій 
Романович;
студентський квиток ВК № 11000648 на ім’я: 
Бойко Христина Ігорівна;
студентський квиток ВК № 10965143 на ім’я: 
Дідик Ангеліна Петрівна;
залікову книжку на ім’я: Проценко Олек-
сандр Сергійович; 
залікову книжку на ім’я: Кардаш Олег Іва-
нович; 
студентський квиток № 15005080 на ім’я: 
Манецька Юлія Леонідівна;
студентський квиток № 11828988 на ім’я: 
Савчук Марина Юріївна;
студентський квиток №  11864789 на ім’я: 
Назарчук Андрій Павлович;
студентський квиток на ім’я: Бурило Рос-
тислав Андрійович;
залікову книжку № 14081535 на ім’я: Чепляк 
Назар Васильович;
залікову книжку № 2514378 на ім’я: Савчин 
Богдан Васильович;
студентський квиток № 11870273 на ім’я: Ян-
ковий Олександр Ігорович;
залікову книжку на ім’я: Кащак Ольга Бог-
данівна;
студентський квиток №  11870631 на ім’я: 
Шаблій Ганна Сергіївна;
залікову книжку на ім’я: Гавловський Сте-
пан Петрович;
залікову книжку на ім’я: Яцишин Володи-
мир Володимирович;
студентський квиток ВК № 12070097 на ім’я: 
Грабовецька Юлія Петрівна;
залікову книжку на ім’я: Слівінський Роман 
Михайлович.
Вважати недійсною залікову книжку, яку 
видав Львівський торговельно-економіч-
ний університет на ім’я: Триструга Віктор 
Ярославович.

Колектив кафедри електромехатро-
ніки і комп’ютеризованих електроме-
ханічних систем Інституту енергетики 
та систем керування Національного 
університету „Львівська політехніка“ 
висловлює щирі співчуття доценту 
кафедри Лідії Володимирівні Каші з 
приводу тяжкої втрати — передчасної 
смерті 

рідної сестри Юлії.

для львів’ян і гостей міста

Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
25 січня — „Сільська честь“ (опера). 18.00.
26 січня — „Жізель“ (балет). 18.00.
27 січня — Музика дзеркальної зали 

(концертна програма). 16.00, 
„Набукко“ (опера). 18.00.

28 січня — „Білосніжка та семеро 
гномів“. 12.00, Музика дзеркальної 
зали (концертна програма). 15.00, 
„Летюча миша“. 18.00.

30 січня — Музичний салон 
дзеркальної зали (концертна 
програма). 19.00.

Національний 
академічний український 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
25 січня — „Труффальдіно з Бергамо“. 

18.00.
26 січня — Святковий концерт оркестру 

з нагоди 100-ліття театру. 18.00.
27 січня — „Марія Заньковецька“ 

(прем’єра). 18.00.
28 січня — „Циліндр“. 19.00.
30 січня — „Сватання на Гончарівці“. 

18.00.

Камерна сцена
26 січня — „Мій Роден“ (прем’єра). 18.00.
28 січня — „Чоловік моєї дружини“. 

18.00.
31 січня — „Поцілунок самотності“ 

(прем’єра). 18.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
26 січня — „Амнезія, або Маленькі 

подружні злочини“. 19.00.
27 січня — „Раптом минулого літа“. 19.00.
28 січня — „Забави для Фауста“. 19.00.

Львівський академічний 
драматичний театр                          
ім. Лесі Українки
26 січня — „Калігула“ (прем’єра). 19.00.
27 січня — „Баба Пріся“. 19.00.
28 січня — „Людина в підвішеному 

стані“. 19.00.
30 січня — „УФО“. 19.00.

Перший театр
25 січня — „Чєрєвічкі“. 14.00.
26 січня — „Чєрєвічкі“. 12.00.
27 січня — „Русалонька“. 14.00.
28 січня — „Дорога до Різдва“. 12.00, 15.00.
30 січня — „Лялька Реґґеді Енн“. 12.00.
31 січня — „Чєрєвічкі“. 14.00.

Оголошення
Повідомляємо, що 27.01.18 р. о 13 годині відбудеться передача меже-

вих знаків на зберігання ділянок № 46, 47 на території садового това-
риства „Зелений гай“ села Загір’я Пустомитівського району Львівської 
області. Власник Булигіна Вероніка Георгіївна. Контактний телефон 
+38 067 67 429 13.

Як подати оголошення в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підпри-
ємств, організацій та приват них осіб.

Вартість оголошення: 

•  комерційного характеру: до 30 слів — 
    70,00 грн.; від 30  до 60 слів — 140,00 грн.;
   понад 60 слів — за тарифами реклами; 

• про загублені документи — 20,00 грн.; 

• співчуття — 20,00 грн.; 
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;                  
від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;

Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 10% від суми замов
лення.

Ціни подано з урахуванням податку на 
додану вартість. 

Крайній термін подання ого ло шен ня — десять днів до виходу газети.

 Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103. Тел. (0322) 258-21-33. 

E-mail: audytoriya@gmail.com
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

МНОГАЯ 
ЛІТА!

Колектив канцелярії На-
ціонального університету 
„Львівська політехніка“ 
щиро вітає з ювілеєм завідувачку канцелярії

Роману Миколаївну 
КУКЛЯК.

На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,

Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини.

Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіх в нашім колективі,

Живіть в добрі і радості завжди 
Та будьте все життя щасливі!

МНОГАЯ ЛІТА!

Вітаємо з ювілеєм директора 
видавництва Національного 
університету „Львівська по-
літехніка“ 

Івана Павловича 
ПАРОВ’ЯКА.

Колектив редакції тижневика „Аудиторія“, в 
якому Ви починали свій трудовий шлях, зи-
чить Вам міцного здоров’я, щастя, родинно-
го затишку. 50 років — це важлива дата, яка 
поєднує в собі досвід і мудрість прожитих 
років. Нехай же ці золоті роки принесуть 
Вам радість від зустрічей з друзями, колега-
ми, впевненість у завтрашньому дні, спокій і 
душевну рівновагу.
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Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 4. 
Обсяг 2,79 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 180039

В. о. головного редактора — Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

Редактори відділів:

освіти і науки — Ірина МАРТИН

молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН

культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН 

Комп’ютерне складання — Дмитро ГРИГОРЧАК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 

Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. 

За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 

При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.

МНОГАЯ 
ЛІТА!

Щиро вітаємо з днем 
народження прорек-
тора з науково-педа-
гогічної роботи Національного універ-
ситету „Львівська політехніка“

Дмитра Васильовича
ФЕДАСЮКА.

З днем народження прийміть вітання щирі,
Хай у свято і в будні Вам завжди щастить,

Зичимо, щоб доля додавала сили,
Радість дарувала кожна світла мить.

МНОГАЯ ЛІТА!

Дирекція Інституту хімії та хіміч-
них технологій Національного 
університету „Львівська політех-
ніка“ сердечно вітає зі 75-річчям 
завідувача кафедри аналітичної 
хімії, багаторічного директора інституту професора 

Йосипа Йосиповича 
ЯТЧИШИНА.

Вельмишановний Йосипе Йосиповичу! Від усієї душі 
бажаємо Вам здоров’я духовного та інтелектуального, 
світлої, радісної і прихильної долі, тепла і затишку в 
родині, вірних друзів. Щоб здорові Ви були, ще дов-
го творили добро, щоб під мирним небом збулися всі 
Ваші мрії і бажання.

ѓ

ѓ



SS Вертеп Львівського молодіжного клубу

SS „Діва Марія Сина родила, 
сіном притрусила, в яслах 
положила…“

SS Народний камерний вокальний ансамбль „Аколада“                                                                  
на фестивалі „Велика коляда“


