освітній студентський тижневик
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Яким транспортом ви користуєтеся?
Це був один із тих прекрасних львівських ранків, коли
яскраві сонячні промені
сповіщають, що день обіцяє
бути чудовим, а настрій —
таким же безхмарним, як і
небо. Ти ніжишся у теплому
промінні і остаточно прокидаєшся від доволі збадьорливого масажу. Сильна рука
обіймає тебе за талію або
ж і за більш „цікаві“ місця, а
подих із терпким сигаретним запахом лоскоче вухо.
(Так, у ваших руках справді
студентський тижневик
„Аудиторія“). А далі сильний
чоловічий голос ставить
тобі таке довгоочікуване і
водночас страшне запитання, від якого на мить завмирає серце. Ти свідома того,
що він щиро сподівається
на твоє „так“, але водночас
знаєш, що відповідь буде
негативною. І нехай вам
обом буде некомфортно, і
навіть боляче, а оточення
кидатиме у ваш бік сповнені
докору погляди, ти розумієш, що інакше неможливо.
Ти дивишся в його очі і не
можеш відвести погляду —
його обличчя так близько до
твого. Ти вже знаєш питання, і раптом воно незручно
розрізає тишу: „Ви виходете
на наступній?“.
І як ви вже здогадалися —
це не початок еротичного
роману, а звичний епізод
ранкового добирання
маршруткою. Транспорт —
болісна тема для львів’ян, і
деякі з них намагаються її
вирішити. Анна Меленчук
21 січня створила петицію з
вимогою розробити дворічний план повної відмови
міста від маршруток з тим,
щоб поступово перейти на
електротранспорт та великогабаритні автобуси. Лише
за дев’ять днів (30 січня) документ зібрав необхідні 500
підписів, тож тепер львівські
депутати зобов’язані розглянути петицію на сесійному
засіданні, яке відбудеться
приблизно через три тижні.

Марина Тонкевич, студентка другого курсу Інституту хімії та
хімічних технологій:

„Велодоріжки — така ж дорога, а не тротуар“
Якщо трамваї їздять, то користуюся ними, але оскільки вони
часто ламаються, то надаю перевагу маршруткам. Скасування
маршруток сприймаю негативно, оскільки оптимального варіанту їх заміни, наприклад метро, не буде. Добиратися лише
трамваєм чи автобусом — непрактично, а якщо додати ще й те,
як погано у Львові курсує електротранспорт, то це взагалі катастрофа. Також
їжджу велосипедом, але тут постає питання про велодоріжки: по всьому місту
їх немає, у центрі вони є, але що з того? До того ж наші люди не розуміють, що
велодоріжки — така ж дорога, але для велосипедів, а не тротуар. Особливо, чомусь по них люблять ходити з дітьми.
Юрій Ющишин, студент першого курсу Інституту економіки і
менеджменту:

„Для людей, що живуть за містом, це
реальна проблема“
Я живу за містом, за Брюховичами, тож мені доводиться спочатку їхати маршруткою, а потім трамваєм. Для мене ідея про
великі автобуси дуже приваблива, особливо, коли у мороз чекаю на маршрутку мінімум 25–30 хвилин, а то й годину, а потім ще влізти у неї годі. Їздити містом ще можна, але у моїй ситуації це проблема: люди не можуть добратися додому, на навчання чи роботу. Переобладнати
місто повністю під електротранспорт буде складно, а щодо великих автобусів,
то 3А, наприклад, курсує і жодних проблем нема. Якщо я кудись поспішаю, то
надаю перевагу своїм ногам, бо маршрутки можна так і не дочекатися.
Андрій Думич, студент першого курсу Інституту економіки і
менеджменту:

„Не маю багато грошей, тому користуюся
електротранспортом“
Оскільки я студент і не маю багато грошей, то користуюся послугами електротранспорту. Відмовлятися від маршруток —
погана ідея: великі автобуси не зможуть проїжджати вузькими
вулицями, а, враховуючи те, як у нас паркуються, то ще б пак.
Якщо дістатися кудись трамваєм чи тролейбусом неможливо, ходжу пішки.
Андрій Калиняк, студент четвертого курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Навіть узимку в мороз ходжу пішки“
Я ходжу пішки, бо будь-який громадський транспорт для мене
є переповненим — це некомфортно. Я не живу близько до університету, але навіть узимку в мороз покладаюся на свої дві,
хоч доїзд потребує вдвічі менше часу. Мені простіше прокинутися раніше, ніж намагатися влізти в одну із двох переповнених маршруток, що їдуть до університету. Відмовитися від маршруток в
умовах Львова — не найкраща ідея, бо у нас дуже вузькі вулиці.
Міркувала й опитувала Анастасія МОЗГОВА
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Многая літа, пані професорко!

28
| Світлина Анастасії Мозгової

січня професорка кафедри загальної хімії Марія Ганіткевич, людина,
котра присвятила Політехніці сорок один
рік свого життя, відзначила 90-річчя.

З цієї нагоди, 30 січня ректор
Львівської політехніки професор Юрій Бобало, подякувавши
за сумлінну багаторічну працю, активну участь у громадському житті університету та
плідну науково-педагогічну діяльність, нагородив ювілярку
пам’ятним подарунком — годинником.
Свою наукову діяльність
Марія Йосипівна присвятила
синтезові біологічно активних речовин. Серед 276 синтезованих нових продуктів є
речовини з антимікробною

активністю, стимулятори росту рослин тощо. Професорка
також зробила вагомий внесок
у формування та внормування
української науково-технічної
термінології у вигляді трьох
словників та тридцяти праць у
цій сфері. У доробку Марії Ганіткевич — понад 90 наукових
праць та шість свідоцтв на авторські винаходи.
2004 року професорка пішла
на пенсію та Політехніка не забуває своїх працівників.
Анастасія МОЗГОВА

знакова зустріч

Папа Франциск нагадав світові про Україну

Н

а цю зустріч чекали трепетно і з надією. І врешті в неділю,
28 січня, Папа Римський Франциск відвідав собор Святої Софії
на запрошення Блаженнішого Святослава.

— З великою радістю від імені всієї української громади в
Італії, України та всього світу я
сердечно вітаю Вас у цій символічній українській базиліці Святої Софії в Римі. Ми вітаємо Вас
із відкритим серцем, і відчуваємо себе зігрітими батьківською
ласкою нашого отця, Святішого
Отця, Наступника святого апостола Петра, — привітав Папу
Франциска Глава УГКЦ.
Формат візиту був душпастирський: Папа як Єпископ
Рима відвідав свою парафію. Та
за словами Блаженнішого Святослава, ця зустріч виходить за рамки одного храму, оскільки Собор
Святої Софії в Римі має величезне
значення в житті нашої Церкви й
нашої країни. Тож можемо вважати, що це був візит Святішого Отця
до України. Блаженніший Святослав на завершення свого вітального слова зазначив, що ми надіємося,
що цей візит став першим кроком
до візиту Понтифіка в Україну.
— Побудувавши Собор Святої
Софії в Римі, Йосиф Сліпий наголошував, що цей храм має стати своєрідним меморіалом відродження
Української Церкви та української

душі. Тож благословення Папи
Франциска — це зцілення і визнання мученичого шляху, який УГКЦ
пройшла в минулому столітті. Цей
візит дуже символічний. Переступивши поріг храму, Папа найперше виявив бажання помолитися за
мир в Україні. Цей візит дав нагоду
згадати в мас-медійному просторі
про війну в Україні, — зазначив,
говорячи про значимість цієї події,
керівник Секретаріату Глави УГКЦ
у Римі о. Андрій Солецький в передачі радіо „Воскресіння“.
Папа помолився у храмі перед
гробницею єпископа Стефана Чміля, який служив місіонером в Ар-

гентині і взяв тоді 12-річного Хорхе Маріо Берґольйо, майбутнього
Папу Франциска, вівтарним прислужником до церкви в Буенос-Айресі. За словами Папи, від єпископа-українця він дізнався про красу
української церковної літургії і навіть почав учити українську абетку.
Важливим моментом зустрічі
було й те, що Понтифік подякував
українським жінкам, які доглядають
в Італії за літніми людьми, дітьми
і хворими, назвавши їх „апостолками милосердної любові і віри“.
Наголосив і на тому, що українки
мужньо передавали віру під час хрещення дітей в найскладніші часи.
— Папа Франциск, чи не вперше
за останніх 20 років української міграції до Італії, згадав про гідність
української християнської жінки.
Він назвав її героїнею. Такою увагою та подякою Папа підніс роль
української жінки в італійському
суспільстві на надзвичайно високий рівень. Українська міграція чи
не вперше на загальнонаціональному рівні отримала такий позитивний меседж з уст самого Святішого
Отця, — підкреслив о. Андрій Солецький.
У День пам’яті жертв Голокосту
в Римі вручили Відзнаку блаженного Омеляна Ковча. Її з 2010 року
Закінчення на 8 с. m
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круглий стіл

Економічна безпека України

У

Львівській політехніці 29 січня відбувся круглий стіл з
питань економічної безпеки України, стан та перспективи її
поліпшення.

У роботі круглого столу взяли
участь науковці, громадські діячі, менеджери і керівники різних рангів з
виробничої та адміністративної сфери, яких об’єднує спільний напрям інтересів — забезпечення економічної
безпеки на державному, регіональ-

ному рівнях, у місцевих громадах,
на підприємствах тощо. Як зазначив
один із організаторів круглого столу
доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІНЕМ Богдан Іличок, у ході дискусії було висловлено
різні підходи до питань економічної

безпеки та її складових, запропоновано конкретні механізми та інструментарії стосовно реалізації цих проблем, які й стали основою резолюції.
Зокрема, вирішено створити робочу
групу, в яку ввійшли від Політехніки
професор Ж. Поплавська, кандидат
економічних наук І. Новаківський,
доцент Б. Іличок та з ЛНУ ім. І. Франка професор Б. Карпінський.
Катерина ГРЕЧИН

конференція

Успіх колективу залежить від кожного

Н

а конференції трудового колективу, яка відбулася 31 січня, ректор Юрій Бобало звітував про основні результати роботи колективу у 2017 році і поділився планами на 2018–2019 навчальний рік.

Свою увагу доповідач зосередив на
основних напрямах,
над якими працював
колектив у році, що
минув. Він зокрема
говорив про успіхи і
досягнення, здобуті
перемоги, нагороди
та відзнаки політехніків у науковій та
освітній царині. Політехніка гордиться
високими досягненнями студентів, які
за успішність і наукову роботу отримали
академічні стипендії Президента,
Кабінету Міністрів, Верховної Ради
України та інші. Примножують славу
університету й спортивні досягнення спудеїв, які здобули перші місця
на чемпіонатах світу серед студентів
та юніорів, на чемпіонаті та універсіаді України, призові місця на чемпіонаті Європи.
Торік під час вступної кампанії
Львівська політехніка посіла треті
місця за кількістю поданих заяв і зарахування на контракт. На навчання
до вишу та його коледжів зараховано
11701 особу, з них більше половини
— за кошти фізичних та юридичних
осіб. Загальний конкурс за поданими
заявами на одне місце державного замовлення становив 10,4 бала для ден-

ної форми навчання і
67 — для заочної. У
загальному рейтингу
„Найбільший бал ЗНО
на бюджет“ Львівська
політехніка посіла
29-те місце, а у переліку технічних вишів
є лідером зі середнім
балом ЗНО — 172,99.
Це свідчить про велику профорієнтаційну
роботу завідувачів та
працівників кафедр.
2016–2017 навчального року в
університеті ліцензовано 14 спеціальностей; акредитовано 2 напрями підготовки та 7
спеціальностей за ОР „магістр“, 16
спеціальностей за ОКР „молодший
спеціаліст“ у коледжах університету; розроблено 31 освітньо-наукову
програму.
Чималих успіхів досягнуто і в
міжнародній освітній, науковій та
інноваційній діяльності. Серед минулорічних освітніх і наукових ґрантів — 32 освітні, вісім наукових (три
з них за рамковими Європейськими
програмами „Горизонт“ та Сьомою
рамковою програмою), п’ять спільних міжнародних наукових проектів під егідою МОН України, чотири
міжнародні госпдоговори, 9 індивідуальних ґрантів.

За звітний період виконано чотири освітні проекти за програмою
„Erasmus+KA2“ (керівники проектів — представники ІКНІ, ІНЕМ та
ІІМТ), розпочато проекти за програмою НАТО (під керівництвом
докторанта інституту ІЕСК Любомира Демківа) та EURO-2 в рамках
Програми консорціуму EUROfussion
і підпрограми „Горизонт-2020“ (під
керівництвом професора ІТРЕ Інеси
Большакової). Отримано позитивне
рішення щодо фінансування проекту у межах конкурсу MSCA-RISE програми „Горизонт-2020“ (керівник —
професор кафедри телекомунікацій
ІТРЕ Анатолій Андрущак). Дуже важливо, що цей перший український
проект координує саме Львівська
політехніка.
Звітуючи про міжнародні наукові
конференції, Юрій Ярославович серед інших особливо відзначив конференцію МІОКу „Світовий конгрес
українців в 50 років і далі“, який зібрав українців з усього світу. Окрім
цього, що такі заходи надзвичайно
важливі для іміджу університету,
це ще й можливість налагодити та
розвинути контакти для проведення спільних досліджень, наукових
публікацій.
Цьогоріч в університеті реалізовано важливий проект з рейтингування наукових та науково-педагогічних працівників за індексом
Гірша, що є відображенням не лише
публікаційної активності працівників, але й стану міжнародної наукової співпраці університетських підрозділів. Серед тих, хто посів чільні
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| Світлини Катерини Гречин

місця в рейтингу, —
працівники ІТРЕ та
ІХХТ та по одному
— з ІКТА та ІМФН.
Ще одна важлива подія 2017 року
— відкриття інноваційного підрозділу — стартап-школи. Партнерами,
співорганізаторами
та спонсорами її заходів є закордонні
та вітчизняні фахівці і компанії. Уже
проведено багато конкурсів стартапів,
програм, тренінгів, майстер-класів. І
це, як сказав Юрій Ярославович, лише
початок.
Упродовж останніх років в університеті створено 15 лабораторій в
ІЕСК, ІГДГ, ІІМТ, ІБІД ІТРЕ, ІКНІ,
ІКТА. У звітному році в ІКТА одну
лабораторію (віртуальних вимірювальних засобів та програмування)
обладнала компанія CYPRESS, іншу
— німецька фірма IFM Electronic. У
межах програми Lifecell-університети
в ІТРЕ відкрито студентську телекомлабораторію.
Дбають в університеті і про розвиток соціальної інфраструктури: розпочато будівництво студентського
гуртожитку, впроваджується проект
з підвищення енергоефективності
будівель університету, який фінансує
Європейський інвестиційний банк
(докладніше з важливими подіями і
досягненнями з усіх напрямів діяльності університету можна ознайомитися у матеріалах, які вийшли окремою
брошурою).
Юрій Бобало висловив вдячність
працівникам усіх підрозділів університету, студентам, аспірантам
та докторантам, які своєю наполегливістю, цілеспрямованістю, щоденною роботою, талантом зробили
важливий внесок в успішну реалізацію університетських проектів. Він
також окреслив низку важливих завдань, які стоять перед колективом у
2018–2019 навчальному році. Серед
них — підготовка до участі у процедурі підтвердження у 2019 році статусу
національного закладу вищої освіти,
що матиме неабиякий вплив на право
отримувати передбачені державним
бюджетом кошти для наукової і науково-технічної діяльності. Доповідач
зробив докладний самоаналіз за порівняльними критеріями підтвердження
цього статусу, зокрема звернув увагу
на рейтинг Політехніки за даними на-

укометричної бази SCOPUS, кількість
публікацій у наукометричних базах
даних та заявок, поданих на здобуття
міжнародних ґрантів.
В обговоренні доповіді взяли
участь завідувач кафедри систем
штучного інтелекту професор Наталія Шаховська, професор кафедри
електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій Роман
Голяка, керівник центру міжнародної освіти, професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій
Наталія Гоц, голова наукового товариства молодих учених та студентів
університету, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Олександр Березко та
інші. Вони висловили підтримку курсу
ректорату, скеровану на поліпшення
освітньої та наукової роботи університету та зміцнення його позитивного
іміджу на міжнародному рівні.
Делегати конференції визнали
роботу ректорату за минулий рік задовільною.
За успіхи в науковій роботі і підготовці наукових кадрів у 2017 році грамоти університету отримали колективи випускових кафедр, що посіли перші три місця у рейтингу за 2016–2017
навчальний рік: менеджменту і міжнародного підприємництва (в. о. завідувача кафедри Ліана Чернобай), напівпровідникової електроніки (Анатолій Дружинін) і хімічної технології
переробки нафти та газу (Михайло
Братичак). Колективи, які ввійшли до
першої групи кафедр з найвищим рейтингом, преміюватимуть.
Згідно з наказом ректора на засіданнях вчених рад інститутів нагрудний знак отримають ті, кому торік
було надано звання доктора наук. Їхнім науковим керівникам оголошено
подяки. Такі ж подяки оголошено й
тим, кому присуджено науковий ступінь кандидата наук та їхнім науковим
керівникам.
Катерина ГРЕЧИН

Студенти ІНЕМ гідно представили наш університет на Міжнародному конкурсі „Фінансовий лідер майбутнього“.
Студенти Інституту економіки
і менеджменту Національного університету „Львівська
політехніка“ взяли участь у
Міжнародному конкурсі „Фінансовий лідер майбутнього“,
який провадила АССА (Асоціація присяжних сертифікованих
бухгалтерів) для студентів
університетів, і показали гарні
результати. Це був чудовий
тест для оцінки знань студентів українських університетів,
порівняно зі студентами зі 17
інших європейських країн.
Львівська політехніка готується підтвердити статус
національного закладу вищої
освіти. Як відомо, володар
цього статусу отримує право на
пріоритетних засадах отримувати з державного бюджету необхідні кошти для проведення
наукової і науково-технічної
діяльності в обсязі не менше,
ніж 10 відсотків суми, виділеної
на його утримання. Подія відбудеться 2019 року, але ректор
університету Юрій Бобало,
закликав трудовий колектив
Політехніки не зволікати із
підготовкою — докорінним
поліпшенням роботи.
МОН повністю прийняло
рекомендації Венеційської
комісії щодо мовної статті
Закону „Про освіту“. Також
Міністерство погоджується, що
перехідний період для імплементації статті має бути продовжено до 2023 року. Україна
підготує покрокову карту цього
процесу.
Естонські експерти допоможуть українським освітянам
покращити інклюзивну освіту. Естонські експерти з інклюзивного навчання поділяться
своїм досвідом з українськими
освітянами — відповідний семінар вони проведуть у Києві в
березні. Про це домовилися під
час робочої поїздки до Естонії
представники делегації МОН
України з керівництвом центру
освітньої компетенції Innove.
За матеріалами інформагенцій
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кафедра

Математика —
королева наук

К

афедра вищої математики ІМФН — одна
із фундаментальних кафедр університету:
ази вищої математики тут здобувають спудеї
перших — других курсів.

Професорсько-викладацький
склад кафедри ділиться зі студентами
своїм багатим досвідом, захоплюючи
їх теоретичними, здебільшого математичними знаннями. Тут добре розуміють, що не можна за короткий
час навчити студента так, щоб він
зміг користуватися набутими знаннями все своє дальше життя. Найперше дбають про те, щоб майбутній
випускник мав якісну підготовку на
основі базових дисциплін, адже це
допоможе йому прилаштовуватися
до всіх потреб виробництва та стрімкого зростання науково-технічного
прогресу.
Оскільки колектив кафедри
успішно займається різними теоретичними науковими дослідженнями,
то намагається долучати до математичних розвідок найкращих старшокурсників з побічних кафедр. До
слова, якщо на інших кафедрах університету науковці зреалізовують
свої доробки у практичних роботах,
то математики невпинно розв’язують фундаментальні математичні
задачі. Їхні дослідження, зокрема в
галузі диференціальних рівнянь, використовують у математичній фізиці, природознавстві, хімії та інших
природничих науках. Не облишають
і механіку, хоча цими дослідженнями
можна скористатися не відразу через
різний рівень складності задач.
Професор Роман Мусій, який працює на кафедрі вже 44 роки, представник прикладного напряму досліджень задач математичної фізики,
що стосуються різноманітних фізико-механічних процесів у середовищах різних структур.
— Нам, прикладникам, часом
потрібно розробляти нові, нестандартні методи розв’язків різних задач, тому доводиться, крім математичного моделювання в прикладних
дослідженнях, занурюватися в аспект фундаментальних математичних досліджень, — каже він. — Ці
задачі мають важливе значення для
прогнозування поведінки різних

тіл як елементів
конструкцій під
впливом багатофакторних навантажень.
— Ми тісно контактуємо з науковцями й академічними установами
світу та України, зокрема з Інститутом прикладних проблем механіки
і математики ім. Я. С. Підстригача
НАН України, — додає завідувач
кафедри професор Зіновій Нитребич.— Маємо хороші контакти з науковими школами Польщі, Вірменії,
Білорусі, Латвії, Австрії, шукаємо
нові з науковими школами інших
країн. У нас дуже добрі стосунки з
кафедрами Політехніки: прикладної математики та прикладної фізики, ЕОМ, САПР та іншими. І хоч
кафедра вищої математики не є випусковою, та результати наших досліджень виливаються в магістерські
роботи, кандидатські та докторські
дисертації. А все тому, що колектив
скеровано на активну творчу роботу з побудови нових математичних
моделей, формулювання нових математичних задач, які відповідають
сучасним вимогам практики, технології та виробництва. Нашу роботу
будемо інтенсифікувати, залучати
до неї більшу кількість зацікавлених,
шукатимемо тих, хто зможе впроваджувати наші дослідження у виробництво.
— Зіновію Миколайовичу, як вишукуєте молоді таланти?
— Найперше серед тих, хто щороку бере участь у різних всеукраїнських олімпіадах з математики. На
жаль, обсяг годин на математику постійно скорочують. Якщо раніше її
вивчали впродовж 4–5 семестрів, то
нині все звелося лише до двох-трьох.
В умовах сучасного науково-технічного прогресу, який базується на
знаннях фундаментальних дисциплін, де негласною „королевою“ є
математика, таке різке скорочення
обсягу годин неприпустиме. Раніше нас виручали спецкурси, яких на
кафедрі було багато. Магістрам, до

прикладу, читали спеціальні розділи вищої математики, теорії випадкових процесів, основ дискретної
математики. Тобто ті розділи вищої
математики, яких на загальних курсах не вивчають або подають у малому обсязі. Сьогодні все набагато
складніше.
— Чому так сталося?
— Очевидно тому, що фахові
кафедри намагаються перебрати на
себе невластиві їм курси, залишаючи
осторонь кваліфікованих, досвідчених фахівців, які знають ці процеси
глибинно і можуть їх подати належним чином. На мою думку, має бути
правильний розподіл наукової праці: за фаховістю, за кваліфікацією,
за глибиною розуміння, за вмінням
донести ці складні речі на досліджуваному рівні.
Думку завідувача кафедри підтримує і його заступник — професор Володимир Ільків, бо „фундаментальні
дисципліни треба вивчати не тому,
що ми так хочемо, а з огляду на об’єктивну потребу підвищення якості
освіти“.
Попри всі труднощі викладачі
кафедри не лише провадять науково-дослідницьку роботу, а й видають
вісник університету „Фізико-математичні науки“, організовують наукові конференції, провадять спільні
засідання із Західним науковим центром, беруть участь у секціях НТШ,
є членами спеціалізованих учених
рад, редколегій журналів, експертами МОН. Торік видали 4 монографії,
37 наукових праць, що належать до
наукометричної бази Scopus та Web
of Science. Відтепер кожен викладач кафедри розробляє електронні
навчально-методичні комплекси зі
своїх дисциплін і надалі готує нові
наукові статті, планує свою участь
у роботі різного рівня наукових заходів.
Катерина ГРЕЧИН

ч. 3 [3003]
8 — 14 лютого 2018

СТУДІЇ

7

у ногу з часом

Від традиційної бібліотеки —
до бібліотеки майбутнього

М

и звикли, що бібліотека — це в основному книгозбірня, функції якої
спрямовані лише нагромаджувати літературу для користувачів. На
перший погляд саме так і є. Принаймні так виглядає для пересічного
користувача, котрий кілька разів протягом року її відвідує. Якщо ж
розібратися докладніше — це далеко не так. На сучасному етапі бібліотека
це інституція, яка не тільки задовольняє потреби в читанні, але й надає
інформаційні та культурно-освітні послуги.

Аналізуючи роботу чи
взагалі поняття „сучасна
бібліотека“, слід його розглядати з двох позицій:
бібліотека для користувача і з позиції користувача
та бібліотека для/з позиції працівника, оскільки
обидві ці позиції суттєво
відрізняються.
З точки зору користувача до недавнього часу
відвідини бібліотеки зводилися до задоволення
потреб в отриманні необхідної літератури. Переважна більшість читачів
заходила у книгозбірню
лише для того, щоб отримати необхідну книжку
на абонемент, або її погортати, почитати, опрацювати у читальній залі.
Такий стан речей був зумовлений недостатньою
кількість джерел інформації: не було комп’ютерів,
електронних документів,
інтернету, відповідно —
не було альтернативи.
Раніше під час сесії у вихідні дні в академічних,
публічних, а передовсім
у бібліотеках ВНЗ часто
спостерігалися повністю
заповнені читальні зали,
в яких усі були перейняті
саме читанням.
З розвитком комп’ютерної техніки інформація стала доступніша, її
тепер легше поширювати,
з’явилися електронні періодика та книги, електронні
копії документів і т.д. і,
відповідно, нині бібліотека дещо втрачає свою
основну функцію — на-

дання доступу до джерел
інформації, конкуруючи
можливостями пошуку зі
всесвітньою мережею. Однак, виникає інша проблема — з достатньо великого
масиву різної інформації
вибрати саме те, що потрібно. Це призводить до
того, що користувач (так
сьогодні класифікується
читач бібліотеки) витрачає багато часу просто на
банальне сортування інформації на потрібну та
зайву.
Прагнучи бути в тренді
з вимогами соціуму, бібліотеки змушені пристосовуватися до інформаційних потреб суспільства і
тим самим вдосконалювати свою діяльність та
надавати нові послуги, які
до цього часу були їм не характерні, зокрема — електронні. Так, наприклад,
бібліотека Львівської політехніки запропонувала
нові форми дистанційного
обслуговування користувачів шляхом розроблення
нових сервісів: пошук літератури певних дисциплін,
інформаційний супровід

дослідження, оформлення
списків літератури відповідно до вимог, пошук літератури за темами, електронна доставка документів, надання авторського
знаку та індексування за
УДК. Окрім цього, пропонуємо науковцям послугу
зі створення бібліографічного покажчика, інформаційний супровід проведення конференцій тощо.
Усі ці послуги спрямовано
на полегшення роботи та
зменшення затрат часу користувачів — науковців та
студентів. Не менш важливою також є послуга доступу до електронних засобів,
які дають можливість копіювати та зберігати дані в
електронному вигляді.
Працівники НТБ пропонують користувачам
семінари та тренінги: про
наукометричні бази даних,
профілі науковця у Google
Scholar, ResearcherID, міжнародні стилі цитувань,
бібліографічні менеджери
EndNote і ResearchGate,
уніфікацію афіляції інституції у віртуальному
науковому середовищі,

транслітерацію кирилиці
латиницею тощо. Ця ділянка роботи також ставить нові вимоги до підвищення кваліфікації працівників бібліотеки. Тепер
не достатньо вміти тільки
знайти і видати книжку на
замовлення. Працівник
бібліотеки повинен орієнтуватися у новинах світового
бібліопростору, поглиблювати свої знання про наукометрію і наукометричні
бази даних, „хмарні“ технології та інші сучасні напрями роботи з інформацією. Це по-своєму вимагає
від самої професії „бібліотекар“ і, відповідно, від
процесу підготовки фахівців цієї галузі, оновлення
в роботі.
Важливим завданням у
творенні Нової бібліотеки
є також зміна фізичного
простору бібліотеки. Більшість приміщень є творінням ще радянської епохи,
а тому сьогодні не відповідають вимогам і сучасним
потребам. Новий користувач бібліотеки прагне
не тільки задовольнити
свої читацькі потреби, а й
робити це в комфортних
для себе умовах: у світлих, теплих приміщеннях
зі сучасними меблями, сучасним обладнанням для
роботи в залах, а не тверді
та обшарпані стільці, сорокарічні столи для читання.
Сьогодні ми перебуваємо в періоді переходу від
традиційної бібліотеки до
бібліотеки гібридної —
бібліотеки майбутнього.
Власне кінцевий результат цього перетворення
полягає в створенні такої
сучасної інституції, котра
підтримуватиме всі нові
тенденції глобалізації, інформатизації та зміни соціо-культурного простору
суспільства.
Андрій АНДРУХІВ,
директор
Науково-технічної
бібліотеки
Львівської політехніки
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століття подвигу

Крути — символ великої любові та
безмежної відваги

Ч

аси неспокою і боротьби завжди народжують героїв. І саме
відчайдушність і героїзм спроможні стримувати ворожу навалу.
Цьогоріч минуло сто років бою під Крутами. Цей історичний
момент уже став символом великої любові та безмежної відваги.

Історики відзначають, що „бій
під Крутами став досить вдалою бойовою операцією, яка дозволила на
кілька днів затримати просування
армії Муравйова на Київ і тим самим
зумовила визнання УНР як суб’єкта
міжнародного права і підписання
Брестського миру, що в подальшому
допомогло зупинити більшовицьку
агресію і звільнити Київ“.
Нині, переживаючи щоденні
втрати на полях бою на сході України, ми, як ніколи раніше, розуміємо,
хто такі герої і що саме спонукало
колись студентську молодь відгукнутися на заклик фракції центру
Університету святого Володимира
(опублікований 11 січня 1918 року в
газеті „Нова Рада“) „До українського
студентства“, записуватися до „Куреня Січових Стрільців“. Саме юнаки
сформували Студентську сотню, яка
і вирушила 25 січня під Крути.
Цьогоріч знову молоді ліцеїсти
та військовослужбовці прибули на

станцію Крути — щоб вшанувати
пам’ять своїх побратимів, які відчайдушно протистояли ворогам. З
почестями і військовим оркестром
28 січня у Крутах відзначили соту
річницю бою. Особливої урочистості події додавав „Потяг єднання“.
Він, як і 100 років тому, повторив
маршрут Київ — Крути.
— Потяг на Крути, як і сто років
тому. Але лінія фронту вже не під
Києвом, а за сотні кілометрів від
столиці. І ці хлопці, які їдуть вшановувати героїв 1918 року, мають можливість вчитися, доки країну захищають їхні батьки чи старші брати,
— коментував голова Українського
інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.
Заходи вшанування та поминальні молитви пройшли по всій території нашої держави. У різних містах
України відбулися смолоскипні марші. У Києві марш пройшов від Арсенальної площі до Аскольдової моги-

ли. Пам’ять героїв Крут вшанували
в Харкові, Чернігові, Чернівцях, Вінниці, Слов’янську, що у Донецькій
області, та інших містах.
— І жоден із народів Центральної чи Східної Європи, які відродили
своє державне життя на руїнах імперій, не вів такої запеклої і тривалої
оборонної боротьби за незалежність, не виборював свободу такою
дорогою ціною, як ми, українці, —
тоді і тепер, — зазначив Петро Порошенко під час заходів із нагоди
вшанування пам’яті Героїв Крут у
Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації в Києві.
Львів теж схилив голови перед
пам’яттю та подвигом героїв. 29 лютого відбувся спільний молебень на
Личаківському цвинтарі над могилами Ігоря Лоського та Андрія Лазаренка. Також на львівському вокзалі
музичним флешмобом відзначили
100-річчя подвигу Героїв Крут. У загальноукраїнському флешмобі взяли
участь два військові оркестри та хорова капела „Трембіта“.
Підготувала
Наталія ПАВЛИШИН

знакова зустріч

Папа Франциск нагадав світові про Україну
m Закінчення. Початок на 3 с.

під патронатом Отця і Глави УГКЦ
щорічно вручають за особистий
життєвий приклад жертовності та
гуманізму, героїчні вчинки у служінні людині та задля примирення
і порозуміння між народами.
Відзнаку Омеляна Ковча вручили німецькій благодійниці Бригітті
Вебер за унікальний взірець небайдужості і велич серця, яке зігріває
сотні сердець і ділиться теплом з
мільйонами, багатолітню безкорисну допомогу українським дітям
і родинам, що є видатним прикладом особистої жертовності, співчуття і любові. Її двадцятирічну
жертовну працю і опіку відчули
сотні багатодітних українських

родин, школи-інтернати, дитячі
садочки, лікарні, окремі важкохворі діти, особи літнього віку, діти з
інвалідністю. Також цю відзнаку
отримала українська письменниця
і філософ Оксана Забужко за видатну літературну працю та громадянську позицію, чесну і правдиву
розповідь автора про рідний народ,
яка стала його голосом у світі та
виразним словом на захист національної гідності й універсальних
людських прав. Ще одна лауреатка
— доброволець-медик Яна Зінкевич за особисту самопожертву та
геройську волонтерську працю, за
подвиг порятунку життя людей і за
особистий приклад самопожертви
та мужності. Цьогоріч лауреатом
відзнаки ім. Омеляна Ковча став і

американський історик Тімоті Девід Снайдер за багатолітню діяльність, що відкриває світові правду
про потрясіння в українській історії як про універсальний приклад
боротьби за свободу і справедливість, а також за взірець особистої
моральної та наукової чесності у
час пост-правди і спроб реваншу
авторитаризму та тиранії. Цю почесну відзнаку вручили й польському дипломату Яну Томбінському за
віддану працю на підтримку демократичних цінностей у Польщі,
Україні та Європі і за винятковий
особистий приклад єднання європейських народів.
Підготувала
Наталія ПАВЛИШИН
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корисна ініціатива

Читання, як і кохання, — не має віку
К
ожен хоча би раз, їдучи зі самісінького ранку у більш ніж переповненій
маршрутці, скаржився на пенсіонерів, мовляв, куди вони їдуть удосвіта,
куди поспішають. Але чи ми, юні, молоді, сповнені сил та енергії, розглядаємо
маршрутки, поліклініки, черги до Львівгазу та Ощадбанку тощо як спосіб
соціалізації, вперте опирання умовам, що невпинно ведуть до суспільного
маргінесу? Не секрет, що багато старших людей „катаються“ у маршрутках
і вистоюють черги, аби себе чимось зайняти.

Раніше ми вже розповідали про рай для книгоманів — сучасний читацький абонемент „КлуБук“
Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки. Особливої уваги
він заслужив завдяки своїй
новітності та „молодіжності“, адже пропонує відвідувачам багато книжкових новинок, щойно вони
з’являються на полицях
магазинів. Як з’ясувалося,
бібліотека дбає не лише
про молодь, а й про старше покоління: у „КлуБук“
діє спеціальний читацький
клуб „Клуб 55+“. За словами завідувачки абонемента і куратора клубу Марти
Трухим, літні люди — не
ті, кого потрібно заохочувати до читання: попри
поважний вік, проблеми зі
здоров’ям, зокрема опорно-руховим апаратом, і
навіть погані погодні умови вони є частими відвідувачами бібліотеки.
„Клуб 55+“ створено 2016-го року завдяки

співпраці ЛОУНБ із громадськими організаціями „Форум видавців“ та
„Золоті роки“. Щорічно
„Форум видавців“ під час
фестивалю провадить доброчинну акцію для літніх
людей — „Третій вік: задоволення від читання“, яка
передбачає у своїй програмі різноманітні тематичні заходи. Два роки тому
організатори знайшли
спонсорів для створення
в рамках цієї акції читацьких клубів. Отож, ГО „Форум видавців“ передала
на баланс бібліотеки 21
комплект книг, — зокрема кожної по 5 примірників (оскільки група саме
з п’яти осіб вважається
найбільш оптимальною).
Так у Львівській обласній
універсальній науковій
бібліотеці почав діяти читацький клуб під назвою
„Клуб 55+“.
Метою створення таких клубів є залучити людей поважного віку до
читання та ознайомлення

зі сучасною молодіжною
літературою. У невимушеній, затишній атмосфері, у
дружному колі за чашкою
чаю чи кави поважні читачі
обговорюють свої враження, інколи — кардинально різні. „Клуб 55+“ — не
просто читацький клуб, а
масштабне поле для спілкування та хороша можливість для літніх людей
вести активне соціальне
життя, з якого вони часто
„випадають“ через свій
вік. Марта розповідає, що
нерідко відвідувачі, обговорюючи сюжет, наводять
приклади із власного життя — і розмова перетікає
в абсолютно іншу, але не
менш важливу для читачів
тему, що є своєрідним психологічним релаксом.
— Познайомившись
ближче з учасниками клубу, ми зрозуміли, що вони
ще й талановиті. Тому ми
даємо їм можливість проявити себе. Зокрема, одна
із читачок, пані Христина
Тимчук, провела для від-

відувачів бібліотеки лекцію про українські народні прикраси та вишиванки,
експонуючи вироби, зокрема власні роботи. Це
було надзвичайно цікаво,
ми отримали дуже багато
схвальних відгуків, тож
плануємо організувати
такий захід ще раз, — ділиться Марта Трухим.
Члени клубу збираються щомісяця у визначений
день тижня та час. Один
місяць — оптимальний час
для того, щоб прочитати
та осмислити книжку. Як
уже було зазначено, групу
формують із п’яти осіб. Література для обговорення
передбачена у програмі,
яку розробила ГО „Форум
видавців“. Наразі є дві
повноцінні групи, одна з
яких уже готується до першої у цьому році зустрічі,
що відбудеться 21 лютого.
За словами куратора клубу,
книжок вистачить для всіх,
а тому набір нових груп
уже розпочато. „По секрету“ Марта розповідає,
що цифра 55+ насправді є
умовна, головне — бажання.
Записатися до бібліотеки можна за адресою:
місто Львів, проспект
Шевченка, 13. Отримати
додаткову інформацію про
клуб, зокрема про укомплектування груп, можна
також за телефоном 23556-09. Фейсбук-користувачам пропонують відстежувати сторінку абонемента
„КлуБук“, на якій постійно
з’являються останні бібліотечні новини.
Львівська обласна універсальна наукова бібліотека активно запрошує
нових читачів, а для майбутніх членів клубу готує
максимально комфортні
умови участі із можливістю обрати найбільш зручний час для зустрічей.
Анастасія МОЗГОВА
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ПРОСВІТА

до ювілею

Гаряча осінь 2004-го

SSНа Майдані. Стоять (зліва направо): А. Теребух, Я. Панас, О. Мних,
Й. Ситник, Г. Захарків, В. Гавран, В. Яремко; присіли: І. Новаківський,
С. Буняк.

Майдан
Повернувшись до Львова, прийшла на кафедру із гнітючим настроєм, а наші студенти-магістри
телефонують: „Де ви? Ви нас учили
критичного менеджменту. Ми у Києві! А Ви?“.
Це спрацювало миттєво. Зразу
ж відправляємо гінця за квитками.
Збираємо теплі речі, запасаємося
продуктами і тактично продумуємо, як їхати і що робити. Я вирішила пройтися по інституті, може,
ще хтось захоче поїхати. Заходжу
на кафедру маркетингу і логістики,
якраз засідання кафедри провадить
професор Євген Крикавський. Я перепрошую і кажу, що збираємося на
Майдан, хто з нами? Відразу піднімаються Оля Мних, Володя Яремко
і Назар Глинський. Вони готові!
На пероні нас проводжали, як
на війну, бо не знали, що буде. Інформація надходила тривожна і
невтішна. Їхали двома партіями,
щоб була заміна. Першими вирушили Йосиф Ситник, Степан Буняк,
Ольга Мних, Володя Гавран, Володя Яремко, Мар’ян Клімковський,
Початок у числах 1,2

Андрій Теребух, Назар Глинський,
Ігор Новаківський, Ярослав Панас і
я. Другою чергою їхали Надя Любомудрова, Оксана Стернюк, Оксана
Юринець, Ігор Грибик із братом.
Їхали з тривогою, але без страху.
На залізничному двірці, як тільки вийшли з потяга, одразу відчули
помаранчево-революційний дух.
Багато студентів і літніх людей із
помаранчевими стрічками, шаликами скандують „Ющенко!“, усміхаються до нас і запрошують приєднатися до їхнього гурту. Настрій
у всіх піднесений, тривога зовсім
зникла, а навколо майдану Незалежності неймовірна атмосфера
гармонії й толерантності. На Хрещатику тисячі людей із різних куточків України, зустрічаємо навіть
гурт студентів із Оксфорду із українським прапором. На регіональну
приналежність вказують опізнавальні знаки із написами: Закарпаття, Одеса, Білорусь, Запоріжжя,
Полтава, і вже зовсім містечкові:
Майорівка, Левандівка, Васильків,
Боярка — всіх і не перелічиш!
Навколо розташовані намети,
в яких живуть по п’ять–шість осіб.
Обов’язки в наметах розподілено
дуже чітко, кожен твердо знає свою

функцію. Дівчата пропонують чай/
каву, але ми вирушаємо до Українського дому, щоб зареєструватися.
Там тисячі людей, і нам треба подбати про нічліг. Я телефоную до
Ірини Ключковської, вона також
радить насамперед знайти нічліг,
адже невідомо, скільки часу доведеться стояти за правду. А через
кілька хвилин уже дзвонить і повідомляє, що вона сконтактувалась
із Атеною Пашко і нам дозволять
заночувати у видавництві „Смолоскип“, що на площі Контрактовій.
У видавництві на нас уже чекала Ірина й оперативно допомогла
вирішити важливі питання. Нам
виділили приміщення на другому
поверсі, яке ми ділили зі студентами Львівського університету
ім. І. Франка. Це були кухонька,
де ми всі дружньо харчувалися, і
велика кімната, в якій ми спали на
підлозі.
Усі разом вирушаємо на Майдан
і долучаємося до нашого гурту, хоч
це нелегко, оскільки людей дуже багато. Холодно, люди підтанцьовують під такі милі серцю слова „Разом нас багато!“. А нас, політехніків, зігрівало усвідомлення, що ми
разом виконуємо свій обов’язок. Зустрілися з нашими студентами-магістрами, які чергували в будинку
профспілок і зраділи, побачивши
нас, своїх викладачів. Прекрасне молоде покоління! Атмосфера надзвичайно миролюбна, таке
враження, що на цю землю зійшла
вселенська любов. Усі всміхаються
і готові допомогти один одному.
Показовий приклад: у метро, коли
ми чекали на потяг, Андрій Теребух просто притулився до стіни, до
нього зразу ж підійшли дві пані, питаючи, чи йому не погано і чи треба
допомогти. Це зворушило.
Української мови почастішало,
так приємно, що люди намагаються
розмовляти українською. На Майдані почули фразу: „Макс, чуєш,
сам собі дивуюся — я розмовляю
українською“. Українська мова —
мова свободи, ми всі тут заради
нашої свободи! Незважаючи на
безсонні ночі, всі веселі, співаємо, холод не заважає. Наші хлопці
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в наметових містечках чергують
переважно вночі, а Володя Яремко
і днює, і ночує на Майдані — так
перейнявся почуттям обов’язку.
Відчувається, що всі стоятимуть
до кінця. Протягом дня пікетуємо
то Кабінет Міністрів, то насолоджуємося акордами барабанщиків-віртуозів. А на самому Майдані спілкуємося, слухаємо виступи
політиків.
Відчуваємо себе справжніми революціонерами. Домова кухня на
площі Контрактовій — місце для
комунікування. Саме сюди при-

тизастудні засоби, піклуються, як
можуть. У багатьох навчальних
закладах влаштовано нічліг для
приїжджих. У Народному домі кожен має змогу поїсти, перепочити,
отримати теплі речі, але головне
— поспілкуватися і перебувати в
середовищі однодумців.
Кияни вражають — допомагають, чим можуть. Свого часу я
вчилася в аспірантурі в Києві і не
пам’ятаю такого прояву доброзичливості, як нині, такого патріотизму. Вражає висока самоорганізація і дисципліна на Майдані.

На Майдані ми гартували свій дух і проходили вишкіл
людяності. Віримо, що переможемо, бо правда
перемагає завжди! Ми тримаємося до кінця, щоб
захистити свої ідеали, право на чесне життя. І ми
вистояли, і ми перемогли!
ходимо перепочити, підкріпитись
канапками, зустрітися зі знайомими (здається весь Львів перебрався
до Києва), обговорити ситуацію,
порадіти із маленьких перемог,
відкоригувати графік чергувань на
різних об’єктах. Менеджмент високого класу!
Людям, які в наметах, медики
надають допомогу, вітаміни, про-

Усе злагоджено, впорядковано,
жодної злоби, жодного свавілля!
Ми доброзичливо махаємо руками
навіть людям із синіми шаликами
— прихильникам Януковича. Багато людей із Донецька, Луганська,
Дніпропетровська після наших бесід починали тихенько знімати свої
сині стрічки і прислухатися до нас.
Не всі зразу погоджувалися, розу-
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міли нас, але поступово прозрівали. Тоді ми тішилися несамовито,
бо кожного вечора, коли приходили
з Майдану до видавництва на нічку,
розказували, кому вдалося переагітувати „януковичів“. Люди прозрівали і ми щасливо скандували: „Схід
і Захід разом! Ми єдині!“.
Щоранку на майдані Незалежності відбувається Служба Божа,
яку відправляли священики трьох
конфесій, люди розпочинали кожен
новий день боротьби з молитвою на
вустах.
На Майдані ми гартували свій
дух і проходили вишкіл людяності.
Віримо, що переможемо, бо правда
перемагає завжди! Ми тримаємося
до кінця, щоб захистити свої ідеали, право на чесне життя.
І ми вистояли, і ми перемогли!
Оголошено про ще один тур виборів, і наша команда вирішує: ми
знову поїдемо спостерігачами від
„Нашої України“ до Дніпропетровська!
Галина ЗАХАРЧИН,
завідувачка кафедри
менеджменту персоналу
та адміністрування ІНЕМ,
професорка,
член ради „Просвіти“
Львівської політехніки
Далі буде

наш календар
Пам’ятні дати
8.02.1106 — князь Володимир Мономах уклав перший дидактично-художнiй твір княжої Руси-України
„Повчання“.
8.02.1822 — народився Опанас Маркович, український фольклорист i етнограф, член Кирило-Мефодіївського
братства.
8.02.1918 — росiйськi війська під командуванням М. Муравйова окупували Київ. Унаслідок більшовицьких
погромів та масових розстрiлiв загинуло близько 5000 українців.
9.02.1918 — підписано Берестейський
мир, за яким Німеччина, Австрія, Туреччина та Болгарія визнали Україну
самостійною державою.
9.02.1932 — помер Дмитро Багалiй, видатний науковець, дослідник Слобiдської України.

9.02.1937 — помер український письменник Юлiян Опiльський (справжнє
прізвище Юрій Рудницький).
10.02.1896 — народився Василь Вишиваний (справжнє прізвище Вільгельм
фон Габсбурґ), український поет, який
загинув у сталінському ГУЛАГу.
10.02.1898 — народився Бертольд
Брехт, німецький письменник.
10.02.1900 — створено першу в Україні
політичну партію — Революційну українську партію (РУП), засновником якої
був Микола Міхновський.
11.02.1670 — народився Самiйло Величко, український козацький літописець.
11.02.1908 — помер Анатоль Вахнянин,
український композитор i письменник,
громадський діяч.
11.02.1989 — у Києві відбулася Установча конференція Товариства української мови ім. Т. Шевченка (пізніше —
Всеукраїнське товариство „Просвіта“).

12.02.1871 — народився Лесь Мартович,
український письменник i громадський
дiяч.
12.02.1907 — народився Володимир
Стернюк, архієпископ УГКЦ.
12.02.1924 — поляки замордували Ольгу
Басараб, члена Української Військової
Організації (УВО).
12.02.1939 — відбулися перші вибори до
сейму Карпатської України.
13.02.1795 — помер Георгiй Кониський,
український письменник, церковний i
культурний дiяч.
13.02.1901 — народився Іван Сенченко,
український письменник.
13.02.1903 — народився Жорж Сименон,
французький письменник, автор детективних романів.
14.02.1897 — помер Пантелеймон Куліш,
український громадський діяч, письменник, історик, етнограф.
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політехніки „рулять“

„Прожектор“: із мрії — в реальність

Щ

о потрібно, щоб мрія стала реальністю? Найперше — наважитися мріяти! А ще — крок за кроком іти до її втілення.

Акторська школа „Прожектор“ —
вимріяний проект двох дівчат: Ольги
Шмакової (цьогоріч уже завершила
навчання в ІГСН) та четвертокурсниці цього інституту Антонії Яновської. Обидві — акторки Народного театру-студії „Хочу“ Народного
дому „Просвіта“, тож усю сценічну
„кухню“ знають зі середини.
— Ми досить давно обдумували та
обговорювали свою ідею — створення такої акторської школи. Взагалі,
одна з улюблених справ — напрацьовувати якісь цікаві варіанти для
втілення задумів. І одного вечора
вирішили, що хотіли б поділитися
своїми знаннями та вміннями з
тими, хто мріє стати акторами. Щоправда, наважилися на реалізацію задуму
аж через півроку. Та й не
одразу зрозуміли, що найкраще нам вдаватиметься
навчати дітей, — розповіла Ольга.
Головне, чого прагнуть
засновниці школи, — щоб
їхня методика викладання
давала добрий результат. Вони відмовилися від шаблонів у навчанні,
бо переконані, що діти мусять мати
до себе індивідуальний підхід. Тож
кожна група, в якій навчаються по
10–12 дітей — оптимальна кількість
для якісного практикування на заняттях, має власну програму навчання.
— Діти різні, по-різному вчаться. Та важливо те, що вони надихаються одне від одного. Дуже приємно спостерігати зміни, які з ними
відбуваються. Вони приходять на
перше-друге заняття несмілі, а згодом починають проявляти всі свої
здібності й таланти. В одній із груп
у нас вчилися братик і сестричка, то
вони спершу різні вправи виконували
лише вдвох, а вже невдовзі здружилися з іншими дітьми, — каже Антонія. — Маємо напрацьовані різні
вправи, що допомагають розвивати
уяву. Наприклад, хтось один уявляє
себе знаменитістю, а решта дітей
— журналістами. І кожен із них має
„увійти“ в свою роль. Їм це по-особливому вдається. Ми ніколи не кажемо, як саме слід поводитися в тому чи

іншому образі, а даємо їм можливість
розвивати фантазію. Саме такий підхід допомагає дітям краще і швидше
розкривати свої таланти.
Акторська школа „Прожектор“
діє навіть не цілий рік. Та за цей час
Ользі й Антонії вдалося підготувати
кілька експрес-груп (навчання триває
місяць), провести тримісячні курси і
навіть потішити батьків своїх вихованців виставами, які готували діти .

— Курси експрес-інтенсив тривають місяць, щоправда, їх, здебільшого, проводимо влітку у форматі
табору, тричі на тиждень по три години. А повне навчання розраховано
на весь рік: двічі на тиждень по дві
години. Та чимало наших вихованців
і після завершення навчання хочуть
і надалі з нами працювати. Тож незабаром плануємо створювати постійно діючу театральну трупу, із
якою будемо готувати масштабніші
вистави, братимемо участь у фестивалях, — розповіла Ольга. — Хоча й
зараз ми багато встигаємо, особливо
зважаючи на те, що починаємо фактично „з нуля“: вчимося показувати
емоції, розвивати мовлення, розбираємо ролі, пояснюємо їх, вчимо
сценарії. Особливість наших вистав
у тому, що ми пишемо ролі, враховуючи особистісні якості кожного
актора. Діти пояснюють, як вони
бачать свого героя, які емоції він
відчуває, як поводиться. Часто вони
навіть перевищують наші очікування. Також у межах кожного курсу ми
обов’язково організовуємо фотосе-

сії, запрошуємо на заняття цікавих
молодих акторів, провадимо майстер-класи з вокалу.
Найперша вистава, за яку взялися, — „Аліса в країні чудес“. Ще
були постановки „Історія іграшок“,
„Ніч перед Різдвом“. Дівчата пишуть
власні сценарії, надаючи вагомості
кожному персонажеві. Тож, як наголошують, — у їхніх постановках
усі ролі — головні. А по-іншому й
не може бути. Бо діти так ретельно стежать, щоб усе було поділено
справедливо й порівну, що навіть
рахують скільки в кого рядочків слів,
щоб раптом хтось не мав більше.
Дівчата досить багато часу приділяють вибору стилю вистави, сюжетові. Також самотужки роблять
декорації. Кажуть, буває, що
майже живуть виставами.
Та їм готуватися до виступів у режимі „нон-стоп“ не
вперше, адже з року в рік
долучаються до студентських фестивалів у Політехніці. Тож досвіду більше,
ніж досить. А вже над своїми образами, костюмами
діти працюють спільно з
батьками. З озвучуванням
та освітленням допомагають друзі з
івент-агенції „Драбина“ — теж політехніки.
Дівчата мають уже чимало планів
та цікавих ідей, які обов’язково будуть реалізовувати. Зізнаються, що
саме завдяки навчанню в Політехніці можуть ґрунтовно й аналітично підходити до роботи, і це навіть
збалансовує їхні творчі пориви, даючи чітке розуміння можливостей
для реального втілення.
— Ми добре спрацювалися в
команді. Завдяки тому, що зуміли
побачити свої сильні і слабкі сторони, чітко визначили, хто за що
відповідає, тож доповнюємо одна
одну. Ольга генерує ідеї, смак, я —
опрацьовую літературні тексти та
веду перемовини з батьками, шукаю
тих, хто потрібен для співпраці, —
додала Антонія. — Для нас важливо
постійно розвиватися самим і розвивати наш проект. Бо впевнені, що
саме такі методики навчання акторської майстерності нині актуальні й
затребувані.
Наталія ПАВЛИШИН
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душевна терапія

Без емоцій — ніяк!
Н

ими ми реагуємо на все, що відбувається навколо. Радість,
посмішка, здивування, очікування, біль, сум, гнів. Усе це —
наші емоції, тобто природна реакція на зовнішні або внутрішні
подразники. Навіщо нам емоції? Чи треба ними керувати? Як
зараджувати руйнівним емоціям? Про це розповідає практичний
психолог студії „Сенс“ Ірина Думас.

Поганих емоцій
нема
Емоції — то перший елемент, який
допомагає нам орієнтуватися у світі, виживати, бути
інформованими і принаймні готовими до якихось змін, адаптуватися до
багатьох речей. Завдяки емоціям ми
приймаємо рішення.
Емоції вказують на наш стан: наприклад, радість – позитивне пережиття, пов’язане із тим, що нам вдалося задовольнити якусь дуже важливу потребу; сум може сигналізувати
про проблему чи нездійснене бажання; страх — про загрозу особистої
безпеки і про намагання позбутися її.
Насправді всі емоції корисні і потрібні. Навіть той гнів, та ж агресія
допомагають рухатися вперед. Але
важливо вміти проявляти свої емоції залежно від того, які люди поруч
із нами, у якому товаристві перебуваємо. Насамперед це стосується таких
емоцій як гнів та агресія, адже ними
можна комусь зашкодити, створити
дисбаланс.
Є дві складові того, як ми керуємо
своїми емоціями — так, як нас виховали (здебільшого так, як ми це засвоїли від батьків) і через самовиховання, а воно може дати багато.

Слухаймо свої
емоції
Тепер є такий
модний термін „емоційний інтелект“
— уміння керувати
своїми емоціями та відчувати емоції інших. Завжди треба зважати на
те, як хтось реагує на наші емоції і як
емоції людей позначаються на нас.
Як виховувати в собі емоційний
інтелект? Найперше — навчитися
слухати себе, свої емоції, щоб приймати правильні рішення, керувати
своїми станами, домагатися бажа-

ного, комунікувати з людьми, розуміти їх. Як це робити? Є така вправа — „щоденник емоцій“. Це дуже
простий метод, коли ми кілька разів
на день себе зупиняємо (можна нагадування в телефоні поставити) і
запитуємо: де я зараз? що бачу? що
відчуваю? що доречно зробити у
моїй ситуації? Після того можемо
проаналізувати, про що та чи інша
емоція нам каже. Коли радіємо, то
знаємо: сьогодні мені було радісно
від того-то, а коли сумуємо, то згадуємо: я маю ресурс — знаю, від чого
з’являється моя радість!
Коли не розуміємо своїх емоцій,
то відчуваємо тривогу (фізично це
буде приблизно на рівні живота), але
часто це списуємо на фізіологічний
дисбаланс, на голод, тому „заїдаємо“
емоцію печивом чи канапкою. Отож,
перше правило: слухати свої емоції!

Наші емоції
впливають на
інших
Добре, якщо це
емоції позитивні: радість, почуття вдячності, любові. Їх забагато не буває.
Значно складніше, якщо емоції негативно впливають на когось. У такому
разі варто подумати, що є причиною
цього. Треба своїм близьким говорити: у мене зараз скрутний період,
потребую підтримки. Але допомогти можна лише тоді, коли той, хто
потребує допомоги, допомагатиме
собі сам.
Як бути, якщо людина з руйнівними емоціями не хоче визнавати
свою проблему? Спершу зважити, на
якому рівні наші стосунки, як відверто ми можемо говорити. Наступний
крок — не реагувати так само, не
скидати злість, намагатися поговорити, коли людина спокійна, а не в
стані афекту. Не звинувачувати, а
сказати: мені прикро, сумно, коли
ти робиш це, коли так поводишся. І

по краплі людина більше довірятиме
нам. Поведінка — змінне явище, її
ми можемо в собі корегувати.
З одного боку, негативні емоції
діють руйнівно і не сприяють легкому взаєморозумінню, тому нас вчать
стримувати свої емоції. Але якщо їх
стримувати тривалий час, то змінюватиметься наш енергетичний
тонус, що згодом може призвести
до хвороби. Як тут бути? Усе дуже
просто: не виливати гнів та агресію
на оточення, а знайти конструктивні
способи викинути їх із тіла, наприклад, проговорити свої почуття, зайнятися спортом, піти на тривалу
прогулянку, зустрітися з приємним
нам товариством.

Емоції
потребують
гімнастики
Багато інформації, високі вимоги на
роботі, конкуренція, зміни у різних сферах — усе
це сприяє стресовим станам та високим емоційним навантаженням.
Важливо навчитися розслаблятися у
різних умовах і обставинах, стежити за спокійним станом свого тіла.
Це вміння можна розвивати та тренувати. Для цього необхідні й інші
навички: спрямовувати увагу на потрібне і відволікатися від непотрібного; тренувати свої жести, міміку,
голос; розвивати уяву, вірити у мрії,
„занурюватися“ у передчуття бажаних обставин (вироблення гормону
задоволення починається ще в процесі його очікування); контролювати своє дихання, щоб себе заспокоїти чи змобілізувати до активних дій.
Ірина МАРТИН
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палітра

Коли тобі відкривається „Небо“

В

оно в нього таке синє й глибоке, що можна милуватися лишень барвою,
не вникаючи в біблійні мотиви. Технологія, яка лягла в основу всіх робіт
молодого митця Романа Барабаха, по-науковому називається ціанотипія.
Експозицію представлено у львівській галереї сучасного сакрального
мистецтва „Іконарт“, що на вулиці Вірменській.

У „Небі“
мистець поєднав дві свої
пристрасті —
фотографію й
іконопис. Фотографування
цікавило його
з дитинства,
кілька років
тому закінчив
школу творчої
фотографії, а невдовзі захопився сакральним мистецтвом. Експерименти у

царині станкової графіки та
фотопроцесах,
участь у різних
іконописних
пленерах вилилися в бажання
поєднати світлину з іконою.
Упродовж минулого року
Роман створив
13 робіт за допомогою
ціанотипії — технології,
яка була популярна в ХІХ
столітті під час виготовлення фотографій.
Творчий процес виглядає так:
мистець малює
тушшю на склі
кліше (графічний малюнок),
опісля накла-

дає його на папір, просочений спеціальною
хімічною емульсією, і
виставляє на сонце. У
сонячний день за десять
хвилин відбувається реакція світла з хімією — і
зелений папір набуває
небесного забарвлення, а промальовані тушшю місця залишаться
контурними. Розкриття
блакиті мистець трактує
як проявлення невидимої Божої іскри, а світлину підносить до рівня
сакрального образу.
„Ціанотипія синя, нагадує небо і
народжується
з неба. Хрещена людина
теж наро-

джується з неба — Святого Духа. Важливим є також
момент нерукотворності.
І якось воно так все склалося в мене в один пазл, і
вийшла отака виставка з
такою назвою“, — зізнається Роман Барабах.
Оглянути роботи, які
своєю простотою і милою наївністю нагадують
народні ікони, можна до
11 лютого.
Наталя ЯЦЕНКО

творча зустріч

Нові світи для уяви читача

Ф

ентезі — жанр, який дає простір для уяви. Він розвивається
і в українській літературі — його творять як старші
письменники, так і покоління Z. Про власне бачення фентезійної
творчості говорили молоді автори Ярина Каторж і Андрій
Гулкевич минулої середи у львівській книгарні „Є“ на проспекті
Свободи.

Андрій Гулкевич, презентуючи свою дебютну книжку „Падіння орла“, розповів, що творення
нових світів — це доволі складна
штука, бо почуваєшся архітектором, який, з одного боку, ніби не
обмежений у фантазії, а з другого
— таки обмежений. Не все у творі,
зокрема географічні особливості,
зв’язки між персонажами можна
описати, бо тоді вийде товстелез-

на книжка, яку ніхто не читатиме. Російське фенетезі, хоч воно і
доволі потужне, юного автора не
цікавить, оскільки жанр виник не
в Росії — вихід роману англійця
Джона Толкіна „Хоббіт“ 1937 року
прийнято вважати зародженням
фентезі.
Авторка романів „Алхімія свободи“ і „Стожари“ (буде трилогія)
Ярина Каторж вважає, що читач

має стати співавтором. Щоб йому
хотілося занурюватися у фантазійні, міфічні світи, твір мусить
бути ненудним і динамічним.
Інколи у читачів є свої очікування щодо головного героя — мав
би бути шляхетним, романтичним, але дівчина у другій частині
„Стожар“ намагатиметься зробити персонажів неідеальними. Для
розширення творчого світогляду
і появи нових ідей авторка надає
перевагу читанню різних жанрів:
„якщо читати твори лише одного жанру, то бачиш багато повторень, а так — виходиш із зони
комфорту“.
Наталя ЯЦЕНКО
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за філіжанкою кави

коротко

Ілюстраторка дитинства

К

иянка Богдана Бондар — художниця-ілюстраторка
за фахом і за покликанням. Випускниця
Республіканської художньої школи ім. Т. Шевченка й
Української академії мистецтв та архітектури. Малює
багато. Малює все, що її вражає. А вражає теж
багато. Хоча після закінчення навчання сім
років не брала до рук пензля. Та один випадок
повернув її до творчості. І від того почувається
щасливою.

Це було років дев’ять тому. Богдана
перекладала з італійської мови (коли
знайшла роботу, де потрібно знати
італійську, самотужки вивчила її. Для
цього придбала 10 кг підручників і дивилася італійські мультики. Загалом
мови їй не були чужі — від батька навчилася польської, чеської, есперанто).
І якось вирішила спілкуватися з дітьми в онкоцентрі:
— Першого ж дня я зустріла маленького хлопчика Вовку. Він підійшов до
мене з альбомом і сказав: „Ти прийшла
до мене. Намалювай мені коняку“. І потім щоразу говорив: „Давай малювай“, і
так потроху повернув мене до улюбленої справи. Тепер він на небі… А потім був хлопчик Богдан. Ми малювали
папуг, дуже вони йому подобались. Він
сказав, що якщо я вмію малювати ару і
кореллу, то обов’язково повинна малювати дитячі книжки. Тепер у пам’ять про
Богданчика і Вовку у кожній книжці на
якійсь ілюстрації я малюю маленького
папужку. Діти з онкоцентру — мої друзі. Хотіла їм допомагати, а внаслідок —
вони дають мені більше. Провідую їх
спершу в лікарні, потім — удома. Трапляється так, що тих діток не стає, але
з їхніми батьками дружба триває. Деякі
з них згодом народили ще діточок, які
стали моїми хрещениками.
Своє повернення до малювання Богдана Бондар пояснює як повернення
до свого покликання, до дороги, яку їй
визначив Господь. Пригадує, коли починала малювати, ще школяркою, це
заняття було для неї пізнанням світу,
мрією. Згодом воно переросло у щось
більше.
Її картини можна читати як книгу,
складати за ними розповідь. Споглядаючи їх, мимоволі поринаєш у дитинство. Насичені кольори, багатий
сюжет, динаміка, рух. Жодного натяку
на застиглість, чого б то не стосувалося — пейзажу, натюрморту, графіки чи
розмальовки. Спершу у творчості Богдани були акварелі:
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— Мені здавалося, що я люблю
тільки акварель і бачу світ лише „акварельним“. Так було до того моменту,
доки не провела першу риску кольоровою пастельною крейдочкою. І все…
Раптом побачила і пастельні хмари, і
пастельні калюжі, і… натюрморт. У
творчості і в житті почалися неймовірні зміни.
— Що найбільше любите малювати?
— Люблю малювати все. У мене
нема такого, що не вражало б. Усе, що
мене оточує, — надихає. Сьогодні це
може бути явище природи, завтра —
люди, сусіди, коти, сонце, лавочка під
під’їздом. Ніколи б не малювала речі,
від яких принципово відсторонююся:
жорстокість, підлість… Воно не надихає. Все інше тішить.
— Малюєте відразу чи спершу виношуєте сюжет?
— Муза не чекає, коли її викличуть.
Вона може тебе підстерігати де завгодно: на вулиці, навіть у такому найменш романтичному місці як податкова інспекція. Натхнення треба ловити,
воно може прийти у будь-який момент
і не завжди на замовлення. Натхнення
— то перший порив, такий невеликий
відсоток творчості у роботі художника,
а потім — уже звичайна праця, пошуки. Спершу мусить бути поштовх емоційний, далі — пошук матеріалу, його
вивчення: наприклад, якщо працюю з
книжкою, то читаю текст, а вже тоді
малюю.
Тривалий час Богдана нікому особливо не показувала свої роботи, вважаючи, що її теми несерйозні. Тепер
співпрацює з видавництвами — „Старого Лева“, „Свічадо“, із дитячим журналом „Зернятко“. Інколи художниці
здається, що її малюнки в якийсь момент починають жити своїм життям
— як діти, які виростають і стають самостійними.
Ірина МАРТИН
Картини авторки — на останній сторінці.

У Міністерстві культури
України відбулося засідання експертної ради: вона
заслухала презентації проектів „Малі міста — великі
враження“ і визначила
фіналістів. До фінального
захисту допущено 22 проекти зі 158 заявлених учасників.
Під час відкритого конкурсу
відібрали 8 проектів для
впровадження пілотних
культурних стартапів. Їхня
реалізація сприятиме дальшому культурно-економічному розвитку регіонів.
20 художників-керамістів репрезентують свої
твори на виставці у Палаці
мистецтв — повертаються до давніх виставкових
традицій. Після закриття
Львівської експериментальної кераміко-скульптурної
фабрики, яка була базою для
всіх керамістів і художників скла, митці залишилися
сам-на-сам із професійними
проблемами — мусять орендувати печі, приміщення.
Ця експозиція є спробою
відновити традицію демонструвати свої мистецькі
успіхи загалу.
Від 1 до 14 лютого у Національному академічному
українському драматичному театрі ім. М. Заньковецької кожен може
вкинути до скриньки
Амурчика привітальну
листівку і виграти фотосесію або спільну каву з
улюбленим актором чи
працівником Театру. 17 лютого зі всіх надісланих йому
листівок (варто обов’язково
вказати свої контактні дані)
кожен заньківчанин вибере
найбільш оригінальну та цікаву. Переможці отримають
квиток на будь-яку виставу
Театру, а також запрошення
на філіжанку кави від того,
кому адресували листівку. 20
лютого буде обрано 5 найцікавіших листівок, автори
яких отримають у подарунок
фотосесію із улюбленим актором. Результати розіграшу
— на веб-сайті Театру.
За матеріалами інформагенцій
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спортогляд

Продовжуємо змагатися:
що, де і коли цього року

2018

рік буде наповнений спортивними подіями, які не дозволять нудьгувати ні спортсменам, ні тим, хто їх тренує
і вболіває за добрі результати. У студентів графік змагань щільний
як завжди — їм доведеться встигати і знання здобувати, і медалі.

Цьогоріч на нас чекають, насамперед, Олімпійські ігри: 9–25 лютого
в Пхенчхані (Південна Корея) приблизно 35 українських спортсменів
боротимуться за перемогу у восьми з
п’ятнадцяти видів спорту. Серед знакових подій: вперше Україна, а саме
Київ, прийматиме 24 і 26 травня фінал
Ліги чемпіонів, а влітку стежитимемо
за пристрастями чемпіонату світу з
футболу. Крім цього, у березні відбудеться ще один важливий захід: Україна вперше стане країною-господарем
великого міжнародного змагання —
Юнацького чемпіонату Європи з ґо.
Від 26 до 31 березня юні спортсмени
у київському Палаці дітей та юнацтва
братимуть участь у змагальних турах,
слухатимуть пізнавальні лекції. Для

них заплановано проведення екскурсій, різноманітних майстер-класів
тощо.
Для студентів, незважаючи на затяжний канікулярно-дистанційний
період у вишах Львівщини, змагальний сезон буде не менш насичений,
ніж торік:
— Цього року стартом суперництва серед студентів за програмою
„Універсіада Львівщини — 2018“ стануть змагання з футзалу, в яких традиційно беруть участь 23 чоловічі та
жіночі команди з 15 вишів Львівщини,
— зазначив начальник Львівського
обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН
України Анатолій Ігнатович. — У
першому семестрі на студентів чека-

тимуть змагання ще із 16 видів спорту, а загалом „Універсіада Львівщини
— 2018“ налічуватиме 33 види. На цих
змаганнях проводитимуть відбір кандидатів до збірних команд області для
участі в 14-й літній Універсіаді України з 15 видів спорту.
У місті Тарту в Естонії 21–25 лютого відбудеться Чемпіонат світу серед студентів з лижного орієнтування. Наприкінці березня вже у Львові
пройде Міжнародний турнір з карате
(INTERNATIONAL LVIV CUP), участь
у якому візьмуть збірні команди з усіх
областей України, а також команди з
10 країн Європи.
У першому півріччі проходитимуть чемпіонати України серед студентів з гирьового спорту, боксу,
більярдного спорту, вільної та греко-римської боротьби, карате, важкої
атлетики, кікбоксингу, спортивного
скелелазіння, спортивного туризму,
танцювального спорту, футболу, футзалу, лижного двоборства та стрибків
на лижах з трампліна, біатлону. Від 15
до 28 липня в місті Коїмбра (Португалія) будуть відбуватися Європейські
студентські ігри.
Наталя ЯЦЕНКО

здоровий спосіб життя

Бити байдики? Чому б і ні, але ефективно

Я

к треба вміти вчитися, так і треба вміти відпочивати. Істина не
зовсім очевидна, допоки після ще одних канікул чи відпустки
(та навіть вихідних) не зауважуєш, що сил не побільшало, ентузіазм
працювати не з’явився. Не будемо шукати, хто в цьому винен, а
ось що робити — зорієнтуємо.

Якщо під час відпочинку ваш розум перебуває у звичному стресовому
режимі — як встигнути, як добратися, що (і якнайбільше!) побачити, щоб
потім виставити фото в Інстаграмі,
то насправді ви не відпочиваєте.
Якщо навіть нікуди не біжите, а лежите на канапі, та при цьому дивитеся телевізор, то таке дозвілля теж
важко назвати відпочинком: мозок
переймається тим, що діється у світі,
чому героїня серіалу ніяк не знайде
своє щастя тощо. Потрібно перервати мозкову інформаційну залежність,
змістивши увагу на тіло — побігати,
покататися на велосипеді, лижах,
піти в тренажерну залу. Однак важливо, що темп руху має відрізнятися

від того, до якого ми звикли щодня:
активним варто сповільнитися, пасивним — додати активності.
Пригадаймо анекдот: на запитання „як ви відпочиваєте?“ звучить відповідь „а я не втомлююся“. І більше
правди в цьому жарті, бо той, хто не
вичерпує свої ресурси, хто вміє впродовж дня, тижня і року знаходити
час на те, щоб повністю розслабитися, під час тривалого відпочинку
спроможний перезавантажити себе
швидше.
Загалом, лінуватися — корисно,
якщо віддаватися процесу сповна.
Дехто навіть радить перед свідомим
байдикуванням завантажити у свій
мозок якусь творчу проблему й за-

бути про неї. Опісля, коли ввійдете у
звичний робочий режим, ймовірність
її розв’язання й появи нових креативних ідей дуже велика. Американський
психолог і дослідник штучного інтелекту Алекс Сучжон-Кім Пан про
вміння відпочивати написав навіть
книжку, назвавши її „Відпочинок“.
На його переконання, фізичні вправи, прогулянка й улюблене хобі можуть відновити наші сили ліпше, ніж
будь-що інше. Також він акцентує
увагу на повноцінному сні, який не
можливий, якщо хоча б за годину
не вимкнути всі ґаджети. Здоровою
альтернативою може стати читання
паперової книжки — воно заспокоює нервову систему й налаштовує на
нічний відпочинок.
Як казав відомий журналіст Сідні
Гарріс, якщо вам уже зовсім ніколи
відпочивати, то саме час відпочити.
І якщо вже вирішили відпочивати, то
відпочивайте!
Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
3. Вирощування рослин без ґрунту безпосередньо на водному розчині поживних речовин.
8. Літак, крила якого мають дві площини, розташовані одна над одною. 10. Одна із скульптур
на площі Ринок у Львові. 11. Давньогрецька богиня мудрості, опікунка наук, музики і ремесел.
14. Вступ до літературного твору. 16. Заварне
тістечко з кремом усередині. 18. Посудина,
яка зберігає продукт гарячим упродовж кількох годин. 20. Дуже маленькі пташки, поширені в Америці, які здатні зависати в повітрі та
летіти назад. 21. Пряма лінія, що з’єднує вершину трикутника із серединою протилежної
сторони. 22. Український письменник, автор
романів „Прапороносці“, „Собор“. 25. Велика
хижа риба: молот, катран, блакитна. 26. Парафіяльний священик у протестантській церкві.
28. Білий журавель. 30. Предмет, якому люди
приписують чудодійну здатність відвертати
лихо, хворобу. 31. Бурхливі оплески як вияв
схвалення, захоплення. 32. Вищий навчально-науковий заклад.

1
3

Горизонтально: 3. Адаптація.
7. Корма. 8. Табун. 10. Динго.
12. Валенса. 13. Номінал. 14. Лиман. 16. Анонс. 18. Кайло. 19. Архів. 20. Преса. 21. Бажан. 23. Адамс.
25. Агент. 27. Мінарет. 29. Арбалет.
30. Аванс. 31. Марал. 32. Талер.
33. Панасонік.
Вертикально: 1. Балада. 2. Ацетон. 4. Торнадо. 5. Монета. 6. Туніка. 9. Ратифікація. 11. Парламентер. 15. Нерон. 16. Афіша. 17. Сарос.
18. Каста. 22. Ананас. 24. Антарес.
26. Гравер. 28. Талант. 29. Астана.

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

16

20

17

18 19

21

22

Вертикально:
1. Англійський письменник, автор „Книг джунґлів“. 2. Вивезення за кордон товарів, капіталів
для реалізації їх на зовнішньому ринку. 4. Річка
в Європі, що протікає територією Швейцарії
та Франції, на берегах якої міста: Женева, Ліон, Арль.
5. Дев’ятий ступінь у гамі. 6. Завершальна частина спортивного змагання. 7. Американський письменник, автор
романів „Останній з могікан“, „Прерія“. 9. Справжнє
прізвище Гітлера. 12. Транспортний засіб, який використовують як тягач та для оранки землі у сільському
господарстві. 13. Встановлений державою обов’язковий
збір з населення. 15. Плівкоутворювальна рідина, яку застосовують для розведення олійних фарб. 16. Щит, який
викував Гефест для Зевса. 17. Апаратура для освітлення

Відповіді на кросворд,
опублікований у числі 1

2

23

24

25

28
30

26

27

29
31

32

сцени з боку зали для глядачів і знизу. 19. Богиня чвар
та розбрату, сестра і супутниця Ареса. 23. Чоловічий головний убір у мусульман. 24. Українська естрадна співачка. 26. Невисока огорожа моста, набережної, ґанку.
27. Період, у який відбуваються іспити в університеті.
28. Штучна водойма з непротічною водою для розведення риби, водоплавної птиці та зрошування. 29. Відкрита
верхня галерея, балкон всередині православної церкви.

J J J
Офіціант звертається до відвідувача у
ресторані:
— Можу запропонувати вам черепаховий суп.
— Він що, справді з черепахи?
— Ні, просто його готують чотири
години.
J J J
Учора в центрі міста зіткнулися БМВ
і „Хамер“. Учасники ДТП обмежилися
легкими вогнепальними пораненнями.
J J J
Кожна четверта людина на нашій планеті — китаєць. Якщо твій тато не
китаєць, твоя мама і твій брат не китайці, то китаєць — ти!

Склала Христина ВЕСЕЛА

J J J
До професора прийшов сантехнік ремонтувати унітаз. Через півгодини закінчив ремонт і запросив тисячу гривень
за роботу. Професор зніяковів: тисячу
за півгодини?
— Я, професор, отримую за такий час
тільки 80 гривень.
— Коли я був професором, — каже сантехнік, — мав таку ж біду.
J J J
Дивлячись на квитанцію з ЖЕКу, можна
зробити висновок: з крана в мене тече
„Боржомі“, сміття вивозять на „Лексусі“, домофон під’єднаний до роумінгу,
а сніг прибирає сам голова районної адміністрації.
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Запрошуємо на великопостові реколекції
для працівників Національного університету
„Львівська політехніка“ на тему:
„Бути собою“.
У програмі науки та розва- сестер ЧСВВ (хутір Береги біля
жання над найцікавішим у своїх Деревача) від 9 березня (19.00)
подробицях — Євангелієм від до 11 березня (12.00).
Марка, духовно-молитовний веУ вартість — 180 грн. — вхочір, перегляд фільму. Окрім цьо- дить проживання, триразове
го, буде можливість приступити харчування, нічліг.
до Св. Таїнства Сповіді та взяти
Реколектант — академічний
участь у Божественній Літургії. капелан Львівської політехніки,
Реколекції відбудуться у Свя- доцент кафедри ХТС о. Тарас
топреображенському монастирі Жеплинський.
Щоб зареєструватися, треба написати повідомлення на електронну
адресу zheplynskyi@ukr.net, де вказати своє прізвище, ім’я та номер
мобільного телефону.

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

1/8

1/16

Площа,
см2

450

220

110

50

24

Ціна, грн.

350

250

200

150

100

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

На обкладинці
(остання сторінка,
повноколірний друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

Площа, см2

450

220

110

Ціна, грн.

500

350

250

Виготовлення
рекламного блоку
на замовлення

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

Система знижок

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

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

Колектив Інституту архітектури Національного
університету „Львівська політехніка“ глибоко
сумує з приводу передчасної смерті старшого
викладача кафедри архітектурного проектування, учасника АТО
Анатолія Максимовича
Штанька
(11. 02. 1964 — 4. 02. 2018 рр.)

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи, які
видав Національний університет
„Львівська політехніка“:
студентський квиток ВК №11341944 на ім’я:
Терлецька Юлія Ростиславівна;
залікову книжку №1407093 на ім’я: Теличко
Богдан Ігорович;
студентський квиток на ім’я: Романюк Катерина Володимирівна;
студентський квиток №11941217 на ім’я: Келебай Володимир Романович;
студентський квиток ВК №11492402 на ім’я:
Дячок Марія-Валерія Андріївна;
залікову книжку на ім’я: Дмитришина Катерина Ігорівна;
студентський квиток на ім’я: Петруняк Володимир Ярославович;
студентський квиток №10999151 на ім’я:
Рівоненко Каріна Володимирівна;
студентський квиток на ім’я: Коханчик
Дмитро Ігорович.

Як подати оголошення
в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та приватних осіб.
Вартість оголошення
•	комерційного характеру: до 30 слів —
70,00 грн.; від 30 до 60 слів — 140,00 грн.;
понад 60 слів — за тарифами
реклами;
• про загублені документи — 20,00 грн.;
• співчуття — 20,00 грн.;
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;
від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 10% від суми замов
лення.
Ціни подано з урахуванням податку на
додану вартість.
Крайній термін подання оголошення —
десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів,
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Тел. (0322) 258-21-33,
Е-mail: audytoriya@gmail.com
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Увага: конкурс!
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МНОГАЯ
ЛІТА!

Колегія та профком студентів
і аспірантів,
Товариство „Просвіта“
ім. Т. Шевченка,
Народний дім „Просвіта“,
„Молода Просвіта“
запрошують студентів Львівської політехніки до участі

Колектив Науково-технічної бібліотеки Національного університету „Львівська політехніка“ сердечно
вітає зі 75-річним ювілеєм вченого секретаря НТБ

в конкурсі на найкраще читання
творів Тараса Шевченка.

Олександра Володимировича
ШИШКУ.

Просимо зголошуватися в колегію та профком студентів Львівської політехніки (кімн. 235 головного
корпусу).
Конкурс відбудеться в клубі-кафе „Політехнік“
(вул. Карпінського, 8, ІІІ поверх)
20 березня 2018 року о 16. 00
Переможців конкурсу буде премійовано.

У цей святковий день зичимо Вам міцного здоров’я, гарного настрою, невичерпної енергії для невтомної праці та добрих
справ.
Нехай Вас оминають всі болі й тривоги,
а злагода та добробут завжди панують у родинній оселі.

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
8 лютого — „Орфей і Еврідіка“ (опера).
18.00.
9 лютого — „Повернення Баттерфляй“
(балет). 18.00.
10 лютого — „Страшний двір“ (опера).
18.00.
11 лютого — „Білосніжка та
семеро гномів“ (балет). 12.00,
„Летюча миша“ (оперета).
18.00.
12 лютого — Музичний салон
дзеркальної зали (концертна
програма). 19.00.
14 лютого — „Любовний напій“
(опера). 18.00, Музичний салон
дзеркальної зали (концертна
програма). 21.30.

Національний академічний
український драматичний
театр ім. М. Заньковецької

Львівський академічний
духовний театр
„Воскресіння“

9 лютого — „Наталка Полтавка“. 12.00.
10 лютого — „Дама з камеліями“. 18.00.
11 лютого — „Марія Заньковецька“
(прем’єра). 18.00.
13 лютого — „Криза“. 18.00.

10 лютого — „Ніч для жінок“. 19.00.
14 лютого — „Весела корчма“. 19.00.

Камерна сцена
13 лютого — „Мій Роден“ (прем’єра). 18.00.
14 лютого — „Варшавська мелодія“. 18.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
9 лютого — „Амнезія, або Маленькі
подружні злочини“. 19.00.
10 лютого — „Лісова пісня“. 19.00.
11 лютого — „Ножі в курях, або Спадок
мірошника“. 19.00.
14 лютого — „12 ніч“. 19.00.

Львівський академічний
драматичний театр
ім. Лесі Українки
9 лютого — „Різдвяна історія“. 19.00.
10 лютого — „Ордер на арешт“
(кіноперформанс). 19.00.
11 лютого — „Баба Пріся“. 19.00.
14 лютого — „Любов“. 19.00.

Перший театр
9, 13 лютого — „Пригоди Тома Сойєра“.
13.00.
10 лютого — „Пригоди Тома Сойєра“.
14.00.

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
Засновник і видавець — Національний університет
„Львівська
університетполітехніка“
„Львівська політехніка“
Реєстраційне
Реєстраційне свідоцтво
свідоцтво —
— КВ
КВ №
№ 2743
2743
Індекс
Індекс 35004
35004
Виходить
Виходить зз жовтня
жовтня 1946
1946 року.
року.
Періодичність — один раз на тиждень.
Періодичність — один раз на тиждень.
Сфера розповсюдження — загальнодержавна.
Сфера розповсюдження — загальнодержавна.
Ціна — 3,00 грн.
Ціна —надруковано
3,00 грн.
Газету
у видавництві Львівської
Газету надруковано
у видавництві
Львівської
політехніки,
вул. Ф. Колесси,
2.
політехніки,
вул.
Ф.
Колесси, 4.
Спосіб друку — офсетний.
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. № 154136
180040

В.о.
В. о.головного
головногоредактора
редактора—
—Ярослава
Наталія ПАВЛИШИН
ВЕЛИЧКО
Заступник
головного
редактора
—
Відповідальний
секретар
— Христина
ВЕСЕЛА
Наталія ПАВЛИШИН
Редактори відділів:
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
освіти і науки — Ірина МАРТИН
Редактори відділів:
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
освіти і науки — Ірина ШУТКА
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
Літературні
редактори
— Наталя
Олег СЕМЕНИШИН,
культури та
дозвілля —
ЯЦЕНКО
Тетяна ТРАЧУК
Літературний
редактор — Олег СЕМЕНИШИН
Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК
ГРИГОРЧАК

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

На першій
останній
сторінці
сторінці
світлина
— роботи
Ірини
Богдани
МАРТИН.
БОНДАР.

79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 229 • Тел./факс (032) 258-26-08 • e-mail: audytoriya@gmail.com • http://audytoriya.lpnu.ua

Казковий світ Богдани Бондар

с.15

