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Ви часто даруєте чи отримуєте в подарунок книги?
Олена Мигул, студентка четвертого курс Інституту комп’ютерних наук та інформаційних
технологій:

„Доволі часто. Ми всі любимо читати“
Своїм друзям дарую книги доволі часто, бо вони — інтелектуали. Усе залежить від їхніх уподобань. Наприклад, одна подруга захоплюється садівництвом, то я їй подарувала книгу про
це, ще одна цікавиться саморозвитком, то, відповідно, їй підшуковую щось у цьому напрямі.
Я теж часто отримую книжки у подарунок. Друзі здебільшого знають, що я люблю читати,
тому завжди догоджають цікавою літературою. Для себе склала список ста книг, які треба
прочитати і стараюся дотримуватися цього переліку, щоб не купувати книг, які не будуть для мене цікавими.
Та, зрештою, якщо трапляється щось цікаве поза моїм переліком, то, звичайно ж, читаю.
Ольга Ханас, випускниця
Інституту гуманітарних
і соціальних наук:

Денис Вертелецький, студент другого
курсу Інституту гуманітарних
і соціальних наук:

„Якщо впевнена, що
книжку прочитають“

„Я не дарував, а мені — часто“

Дарую, якщо впевнена, що
книжку прочитають, а не просто поставлять на полицю. На власний розсуд
ніколи не обираю таких подарунків. Мушу
бути впевнена у вподобаннях. Мої друзі переважно цікавляться літературою релігійного
спрямування. Зрештою, й мені дарують книги
на цю ж тематику. Собі не дуже часто купую
книги.

Якщо чесно, то ще жодного разу не дарував нікому книг. Хоча мені дарують
часто. Зокрема, багато цікавої літератури привозять із-за кордону. Нещодавно
отримав у подарунок декілька книжок всесвітньо відомого нейрохірурга Бена Карсона, зокрема „Думай широко“,
„Золоті руки“. Купую більше для навчання, щоб розвиватися не лише з тієї літератури, що є в наших бібліотеках.
Хоча нині більше читаю в електронному форматі, бо не
завжди маю можливість носити зі собою багато речей.

Назар Данчишин, випускник факультету філології Львівського національного університету ім. І. Франка:

„Дарую дуже багато книг“
Насправді, це найбільш поширений подарунок, який я практикую для своїх знайомих, близьких. Я люблю читати і мої знайомі теж. Якщо знаю вподобання людини, то орієнтуюся на них.
Та часто і на власний розсуд та смак обираю книгу для подарунку. Найчастіше — це художня
література. Якщо подарунок для дівчат — це, зазвичай, поезія, наприклад, Наталки Білоцерківець чи Ігоря Калинця, а може бути щось іноземних авторів. Я теж отримую в подарунок
книги. Хоча мій рекордний презент був на літературному конкурсі, де мені подарували майже
три пакунки книжок від сучасних українських видавництв. Часто сам собі купую книги. Найновіше моє придбання — „Інтернат“ Сергія Жадана. Нерідко купую літературознавчі видання. Буває, приходжу до книгарні
за чимось одним, а потім знаходжу ще щось цікаве і не можу собі відмовити — купую.
Опитувала Наталія ПАВЛИШИН

із почином!

Книги — українцям від українців

З

апочаткування нових традицій — те, що в діяльності
Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків займає
левову частку. Саме тут постійно творять формати заходів,
подій, зустрічей, співпраці, на які спрагле наше суспільство. Так
і 14 лютого МІОК, на чолі з директоркою Іриною Ключковською,
запровадив нову традицію, приурочену до Міжнародного дня
дарування книги — проект „Її Величність Книга. Даруймо!“.
Він відкриває літературну Україну для українського світу за
кордоном.

Незважаючи на те, що захід такого формату відбувався вперше,
колективові МІОК вдалося зацікавити найкращих видавців Львова та
організувати справжній марафон дарування книжок українцям від українців, щоб розвивати співпрацю та
дбати про розвиток української мови
в діаспорі.
Закінчення на 8 с. m
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співпраця

Рівень знань іноземних мов стане вищим

П

ро співпрацю, яка сприятиме створенню належних умов для відкриття у
Львівській політехніці Авторизованого центру тестувань на визначення
рівня знання іноземної мови, 14 лютого підписали угоду ректор нашого
університету професор Юрій Бобало та керівник представництва Оxford
University Press у Східній Європі Анна Морріс.
Домовленість передбачає можливість тестувань на визначення рівня
знання іноземної мови
викладачів, працівників
і студентів Львівської
політехніки, зокрема
слухачів Лінгвістичноосвітнього центру. Такі
онлайн-тестування плат-

ні й добровільні. Отримані сертифікати визнає Міністерство освіти і науки
України. За умови, якщо
вдасться підготувати
певну кількість слухачів,
які успішно проходитимуть тестування, а також
відповідну кількість сертифікованих викладачів і
відкрити окремі для цього приміщення, то в 2019
році наш університет
матиме Авторизований
центр тестування.
Н. П.

нові можливості

Політехніка почала співпрацю з LG
До Львівської політехніки завітали польські представники компанії
LG: Крістіан Карч, керівник департаменту кадрової роботи, і Мішель
Ценнік. Гості приїхали із базового підприємства LG Electronics Mława
Sp. z o.o., що у Варшаві. Результатом зустрічі стало підписання рамкової угоди про проходження практики та стажування студентів
Політехніки на трьох LG-підприємствах, розташованих у Польщі.
Перед укладенням договору польські гості зустрілися із директорами
інститутів ІКТА, ІТРЕ, ІМТ та ІЕСК
й ознайомилися з їхньою діяльністю,
оскільки студенти саме цих інститутів будуть зацікавлені у такій практиці.
— Ми виходимо на ринок великих
підприємств, щоб надалі, за умови
появи на західній Україні інвесторів,

ми могли відповідати їхнім умовам і
працювати за передовими технологіями. Це вже третя велика компанія,
з якою починаємо співпрацювати.
Поляки зацікавлені як у наших студентах, так і в наукових доробках.
Наразі LG потребує працівників,
але ми запропонували свій потужний
науковий потенціал, — прокоментував проректор Роман Корж.

Світлана Гладун, керівник відділу
працевлаштування та зв’язків із виробництвом, назвала таку співпрацю
доброю можливістю професійного
зростання студентів.
Анастасія МОЗГОВА

знай наших!

Зможу працювати в Польщі і в Україні

М

агістрант кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих
технологій ІЕСК Володимир Гриців виграв ґрант на навчання
у Ґданській політехніці.

Тривалий час Володимир шукав різні стипендіальні програми у закордонних вишах. Зі сайту
Ґданської політехніки довідався
про програму ім. Стефана Банаха.
Щоб долучитися до конкурсу на
здобуття стипендії, треба знати
польську мову та представити свою
магістерську працю. А після цього

Володимира очікувала співбесіда у
консульстві Польщі про його дослідження, яке стосується оптимізації
роботи теплових мереж міста. Тепер магістрант готується до півторарічних студій у Ґданську, які розпочне за кілька днів. А у Львівській
політехніці хлопець навчатиметься
за індивідуальним графіком.

— Що дасть
мені це навчання? По-перше,
диплом європейського зразка.
По-друге, відкриє
можливість
набути нові
знання і згодом застосувати їх як у
Польщі, так і в Україні.
Ірина МАРТИН
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вручення дипломів

Перший проект
завершено успішно

Рідна мова —
мати єдності, батько громадянства і сторож держави.
Мікалоюс Даукша

У

випускників Львівської політехніки нині гаряча пора: вони
приміряють мантії, отримують дипломи, вітання від своїх
колишніх викладачів, друзів, родини. І прохання: не забувати
альма-матер, ділитися своїми здобутками, а згодом приводити
до університету своїх дітей. Минулого тижня цієї щасливої миті
дочекалися випускники ІБІД, ІЕСК, ІГСН та ІГДГ.

Майбутнім будівельникам урочисто дипломи вручили проректор
Дмитро Федасюк та завідувачі кафедр. Ринок праці поповнили 228
випускників інституту. З них 187
магістрів (53 дипломи з відзнакою)
та 39 спеціалістів (7 дипломів з відзнакою), а також 68 магістрів заочної форми навчання.
Як зазначив випускник ІБІД Роман Скорик, роки, проведені у Політехніці, надовго запам’ятаються,
адже „тут здобули освіту, знайшли
добрих друзів, наставників, а головне — отримали путівку в життя“.

.

Випускники ІЕСК — перші, хто
вчився за новою програмою. Спільно
з викладачами вони не лише освоювали, а й успішно її удосконалювали. Дипломи своїм вихованцям —
133 випускникам інституту денної
форми навчання (107 магістрів, 25
дипломів з відзнакою) і 26 спеціалістам (3 дипломи з відзнакою) та
54 заочникам (44 магістри та 10 спеціалістів) вручив директор Андрій
Лозинський.
Від імені випускників-магістрів
Андрій Ткачук, Олександр Бендик,
Олег Харко та Надія Борсук висловили вдячність своїм наставникам „за
Вислови про мову подав до друку
Геннадій Вознюк

навчання, підготовку до дорослого
життя, за терпіння, допомогу, чудові й незабутні роки життя в одному
з найкращих університетів, який
виховав нас порядними людьми та
патріотами своєї держави“.

.

Дуже тепло попрощалися зі своїми вихованцями в ІГСН. Особливість миті підкреслювали викладачі
у мантіях, ведучі, вартові біля штандарту, тріо ансамблю естрадної пісні
„Сузір’я“ , серед яких — випускниця
Оксана Сондей.
Вручаючи дипломи 98 випускникам інституту, серед яких — 77 магістрів
денної форми навчання
(дипломів з відзнакою
— 23) і 21 магістр-заочник, директор інституту Ярина Турчин тепло
обіймала кожного свого
вихованця. Відчувалося,
що цей колектив був не
лише особливий, а й дуже
дружний, незважаючи на
те, що вчилися на різних
кафедрах.
Магістри Роман Перепічка, Ірина Романовська та Оксана
Магура теж подякували своїм вчителям за цікаве і дуже насичене навчання й пообіцяли гордо нести крізь
життя знання політехніка.

.

Завершили тиждень вручень дипломів випускники Інституту геодезії. На урочистостях з цієї нагоди,
разом із напутніми словами дипломи магістрам вручив проректор Олег
Давидчак. Цьогоріч інститут випустив у світ 106 висококласних фахівців денної форми навчання (29 дипломів з відзнакою) та 34 заочників.
Свою вдячність викладацькому
складу висловили не лише випускники, а й їхні батьки.
Катерина ГРЕЧИН

коротко
Українські науковці вп’ятеро
частіше користуються Scopus
і Web of science після того,
як МОН передплатило доступ
до цих баз даних у вишах. За
перші 3 місяці централізованого
долучення вкраїнських
університетів до міжнародних
баз даних Web of science і Scopus
науковці зробили через них
майже 182 тис. пошукових запитів.
А Львівська політехніка ввійшла
до переліку найактивніших вишівкористувачів.
Згідно з Умовами прийому до
вищих навчальних закладів
у 2018 році іспити у формі
зовнішнього незалежного
оцінювання складатимуть
вступники до магістратури
кількох спеціальностей.
Вступники до магістратури
за спеціальностями „Право“
та „Міжнародне право“
складатимуть три тести у формі
ЗНО. Вступники до магістратури
за спеціальностями галузей
знань „Гуманітарні науки“ (крім
спеціальності „Філологія“),
„Соціальні та поведінкові науки“,
„Журналістика“, „Право“, „Сфера
обслуговування“ та „Міжнародні
відносини“ — один іспит у формі
ЗНО з іноземної мови.
Уряд Китайської народної
республіки призначив 76 стипендій українським громадянам,
які отримають можливість
навчатися і стажуватися в
китайських університетах.
Відбір кандидатів провадитимуть
на такі рівні: бакалавр, магістр,
аспірант та стажер. Термін подачі
заявок — до 16 березня 2018 року.
МОН просить виші звільнити
викладачів від паперотворчості.
Міністр освіти Лілія Гриневич
звернулася до ректорів закладів
вищої освіти з проханням
переглянути ставлення до
звітності викладачів, щоб вони
змогли сконцентруватися на
своїй безпосередній роботі.
За її словами, намагання
дебюрократизувати взаємодію
в системі вищої освіти з боку
Міністерства освіти часто
розбиваються об запровадження
додаткової паперотворчості у
самих вишах.
За матеріалами інформагенцій
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Перед політехніками
відкриються нові обрії
О

Навіть така сувора наука, як кібернетика, і та знайшла в
українській мові свою першодомівку,
адже маємо факт унікальний — енциклопедія кібернетики вперше в світі вийшла
українською мовою в Києві.
Олесь Гончар

станнім часом до Львівської політехніки приїжджає дедалі
більше представників фірм і підприємств України та зарубіжжя.
Вони зацікавлені у тісному поєднанні науки і практики, готові
допомагати у підготовлюванні висококваліфікованих кадрів.

Від намірів — до
конкретних дій

| Світлина Катерини Гречин

Нещодавно про свої наміри
— підписати угоду про співпрацю зі Львівською політехнікою
— висловилися представники КБ
„Південне“ (про що йшлося у ч.
2 нашого тижневика). А минулого тижня, не відкладаючи добру
справу надовго, до Львова знову
прибули гості з Дніпра. Цього
разу вони зустрілися з проректорами університету професорами
Надією Чухрай та Дмитром Федасюком, директорами інститутів
і завідувачами кафедр, які безпосередньо зацікавлені у тісній співпраці.
Присутні окреслили спектр проблем,
які могли б вирішувати спільно. Вони
домовилися невдовзі створити робочу групу з політехніків і дніпровських
конструкторів для того, щоб окреслити конкретний, покроковий план дій.
Якщо справа рухатиметься так і
надалі, то незабаром перед політехніками відкриються нові обрії. І не
лише на науковому поприщі. Новації чекатимуть і студентів. Але найуспішніших. Вони зможуть втілювати свої плани у життя й отримувати
гідну платню не лише за кордоном, а
й у своїй країні.
Цього ж дня угоду про співпрацю
підписали: від Політехніки — ректор
університету професор Юрій Бобало,
від КБ „Південне“ — заступник Генерального директора з наукової та навчальної роботи, кандидат технічних
наук Олександр Кашанов. Сторони
обмінялися подарунками, пообіцявши незабаром перейти від намірів до
конкретних справ.

Підприємство
майбутнього
Підприємці Львівщини, очільником яких є Ростислав Сорока, зацікавлені в тому, щоб підприємства

західного регіону співпрацювали із
зарубіжними партнерами й виготовляли конкурентну продукцію.
Тому всіляко підтримують очільника Асоціації машинобудування
Богдана Щевціва, ініціатора поїздки до Китаю задля вивчання їхнього
досвіду. Щоб реально втілити задум
у життя — рекомендували створити на базі Товариства з додатковою
відповідальністю „Стрий Авто“,
яке очолює Юрій Карплюк, експериментальний майданчик для співпраці, адже „є технології, є довіра,
бажання працювати, можливості і
підтримка“.
Саме ж Товариство вже дев’ять
місяців співпрацює з китайською
компанією „Беінські енергетичні
системи електричного та автоматичного устаткування“. Об’єднавши
зусилля (як повноправні партнери),
планують створити спільне і перспективне підприємство майбутнього, яке випускало б конкурентні на світовому ринку електричні
автобуси й водночас долучити до
використання електричного транспорту західний регіон і Україну загалом. Але для цього потрібні висококваліфіковані кадри, які може готувати Львівська політехніка. Саме
тому днями до політехніків завітала
китайська делегація (менеджери Ліу
Ян і Лін Хенжи та інженери Чен Є

і Жу Лімінг) разом із Ростиславом
Сорокою та Юрієм Карплюком.
Вони зустрілися з проректором
професором Олегом Матвійківим,
представниками Інституту інженерної механіки та транспорту,
завідувачами кафедр інших інститутів.
Після презентацій сторони обговорили конкретні кроки щодо співпраці, зокрема
підготовки кадрів для заводу.
Як слушно зауважив директор
ІІМТ Олексій Ланець, інститут
готовий до співпраці, але певні
кроки має зробити й китайська
компанія, адже для доброї підготовки кадрів інститут має мати
відповідну лабораторію зі сучасним китайським обладнанням.
Приємно, що гості його почули
й пообіцяли посприяти цьому.
На плідну співпрацю сподівається і завідувач кафедри автомобілебудування Орест Горбай, бо
„всі готові долучитися до виробництва електроавтобусів“. Для цього
мають знати все про особливості
китайської продукції і викладачі, і
студенти. На черзі — підписання
угоди, за якою в ІІМТ навчатимуть
своїх вихованців за сучасними технологіями.
Ростислав Сорока зазначив, що
підприємці готують проект „Кадровий бізнес“, за яким компанія
(як абонент), замовлятиме на біржі
спеціалістів. Підприємці Львівщини моніторитимуть ринок вакансій,
виконуючи роль посередників між
компанією і біржею, і гарантуватимуть працевлаштування найкращих
кадрів.
— Хочемо збудувати іншу модель виробництва, бо ті, що в нас є,
на жаль, не дуже ефективні, — відзначив Ростислав Сорока. — Робитимемо „приціл“ на конкретні
фірми і визначатимемо потрібну
для них кількість кадрів. Проект
втілюватимемо у життя якнайшвидше. Дуже прошу студентів повірити
в нього, реєструватися згодом на
біржі праці й творити нову історію
своїми руками.
Катерина ГРЕЧИН
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П’ятірки у житті
Олександра Шишки

Мова — це цілюще народне джерело, і хто не припаде до нього
вустами, той сам всихає від спраги.
Василь Сухомлинський

У

науково-технічній бібліотеці Львівської політехніки відкрилася
виставка здобутків провідного науковця, львовознавця, колишнього керівника бібліотеки, приурочена до його 75-ліття.

Радіотехнік за фахом, історик за покликанням. Закінчив
радіотехнічний
факультет: „Радіотехніка була
на той час популярна і потрібна“. Залишився
на рідній кафедрі
(завідувач лабораторії, асистент,
старший викладач,
заступник завідувача
кафедри) і ніколи не думав, що може
стати істориком. Однак покликання,
зазвичай, веде людину її життям й у
найбільш відповідальний момент
змушує не зрадити його.
Так і було з Олександром Шишкою — ще зі школи захоплювався
краєзнавством і туризмом. Одного
разу організував для студентів-іноземців похід на Скелі Довбуша. Од-

нак суттєві
зміни почалися 1989-го,
коли у країні
зняли цензуру й обмеження у доступі
до так званих
спецфондів.
Відтак відкрилися можливості глибоко
вивчати літературу, краєзнавство. Шишка почав писати статті про не надто знані і цілком невідомі сторінки історії
Львова, публікував їх у різних виданнях. А 1993-го року отримав пропозицію очолити науково-технічну
бібліотеку. Тут Олександр Володимирович зосередився на реорганізації фонду суспільно-політичної літератури, ініціював створення серії
бібліотечних покажчиків „Бібліогра-

фія вчених Львівської політехніки“,
редагував зведений бібліографічний
покажчик „Друковані праці Національного університету „Львівська
політехніка“, досліджував історіографію Львова. Він — автор і співавтор багатьох видань: „Історія
радіотехнічної освіти у Львівській
політехніці“, „Від реальної школи до
Львівської політехніки“, „Львівська
політехніка у фотографіях“, „Львовознавство“, „Львівська політехніка у публікаціях“. 15 років очолював
газету „Галицька брама“. Видав двотомник „Наше місто“, „Бібліографію
львовознавства“, працював у редакційній групі „Енциклопедія Львова“.
— У моєму житті дуже важливі
п’ятірки: 50 років тому почав працювати у Політехніці; у 50 став директором бібліотеки; 25 років я тут
працюю і сьогодні мені 75, — резюмує Олександр Шишка.
„Завдяки ньому університет збагатився книжками“,— сказав на відкритті виставки ректор Юрій Бобало. І подарував ювілярові ручку, щоб
той ще багато і довго писав.

новації

Якісна освіта має бути в пріоритеті

П

резидент українського фонду досліджень освітньої політики
Тарас Фініков зустрівся з представниками університетів Львова й ознайомив їх із дослідженням „Впровадження локальних
систем управління якістю у контексті Закону України „Про вищу
освіту“ за результатами дослідження „Система внутрішнього
забезпечення якості освіти у вищій школі“.

Відповідно до Закону про вищу
освіту, у кожному виші має діяти
локальна система керування якістю
освіти. Її можна здійснювати за різними моделями, на вибір навчального закладу. Професор Фініков
представив досліджений ефект від
запровадження внутрішніх систем,
які забезпечують якість освіти в університетах України. Його учасники
— 280 державних, комунальних та
приватних українських вишів різних
спеціалізацій. Більшість запевняють, що у їхніх навчальних закладах
діє внутрішня система забезпечення

якості вищої освіти, лише незначний
відсоток (близько 10-ти) говорить
про її окремі елементи. Респонденти вважають, що для впровадження
системи їм найбільше бракує ресурсів: чимало називають матеріальний
чинник і лише незначна частина
говорить про наявність експертів,
тому, на думку Фінікова, позитивним розв’язанням цієї проблеми
може стати створення незалежних
агенцій, які оцінюватимуть якість
освіти кожного навчального закладу,
а до аудиту освітніх програм доречно
залучати практиків і роботодавців.

Як виявилося, самооцінка всіх
навчальних закладів дещо завищена. Щоб поліпшити якість навчання, викладачі повинні активніше
брати участь у закордонних конференціях, долучатися до конкурсів на
здобування ґрантів для проведення
дослідницьких проектів.
Які ж висновки цього дослідження? Здебільшого в наших університетах системи керування якістю
освіти впроваджують формально;
більшості українських вишів бракує
ресурсів, щоб повноцінно викласти
інформацію про себе у віртуальному просторі. Виклики сьогодення
змушують університети вдаватися
до змішаних форм навчання, дбати
про якість методичного забезпечення для самостійної та дистанційної
роботи.
Сторінку підготувала
Ірина МАРТИН
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Прогресивні технології
у машинобудуванні

Стан державної
мови, рівень володіння нею, поширеність у різних сферах життя — усе це
показник цивілізованості суспільства.
Олександр Пономарів

Н

ауковці кафедри технології машинобудування
ІІМТ спільно зі студентами і аспірантами творчо
працюють над розробленням новітніх напрямків у
сучасному машинобудівному виробництві.

Розраховують на себе
На кафедрі, під орудою професора Ігоря Грицая, уже багато років
діє школа розвитку та удосконалення зубчастих передач, методів і технологій їх виготовлення. Професор
Вадим Ступницький очолює науковий напрям моделювання процесів
формоутворення та формування необхідної для експлуатації деталей
машин поверхневої мікротопології
технологічними методами. Ще один
напрям наукових досліджень — створення прогресивних методів і технології поверхневого зміцнення деталей
машин, а також автоматизованого
проектування різальних інструментів
— очолює професор Ігор Гурей. Ці потужні школи мають наукові розробки,
про які знають не лише в Україні, а й
за кордоном.
— Своїх успіхів досягаємо в складних фінансових умовах, але зупинятися на досягнутому не збираємося,
— говорить професор Ігор Грицай.
— Використовуємо всі можливі шляхи
та заходи, щоб поділитися науковими
успіхами, ознайомитися з напрацюваннями інших наукових шкіл. Серед
цих заходів, звичайно ж, і участь у
міжнародних та вітчизняних науково-практичних симпозіумах та конференціях. На кафедрі, зокрема, ми
започаткували щорічну Міжнародну
науково-практичну конференцію
„Прогресивні технології в машинобудуванні“. Цього року під час її роботи
ми розглянули та обговорили результати фундаментальних і прикладних
досліджень у галузі новітніх технологій машинобудування, стрілецької
зброї та іншого військового озброєння, інструментального виробництва,
комп’ютерного проектування та моделювання тощо.
— Наукові напрями, над якими
працює наша кафедра, потужно розвиваються і мають добре фінансування
за кордоном, а ми, на жаль, відчуваємо
великий брак коштів на дослідження,
— долучається до розмови професор

Вадим Ступницький.
— Якщо говорити про
науковий напрям, за
який відповідаю я, то
можу стверджувати,
що ми значно випереджаємо інші українські виші, які працюють над подібними
розроблюваннями.
Як зазначив Ігор Грицай, на конференції йшлося й про те, що держава
недостатньо дбає про підготовку висококваліфікованих спеціалістів-технологів, спроможних вирішувати
специфічні проблеми виготовлення
військової зброї для армії (до речі,
таких фахівців віддавна готують у
Росії, Білорусі, країнах Прибалтики).
Учасники домовилися про створення
робочої експертної групи з представників провідних технічних вишів, яка
ініціюватиме освітні, наукові та організаційні питання перед МОН і РНБО
України, зокрема, рекомендуватиме
створити у галузі знань „Механічна
інженерія“ нову спеціальність.
Досвід свідчить, що вітчизняні
виші мають потрібний кадровий, науковий та освітній потенціал, необхідну матеріальну базу, і готові розв’язати це відповідальне завдання. Хоча…
якщо буде отримано згоду на створення нової спеціальності, то підготувати фахівців можна щонайменше
за п’ять років. Тож, як не крути, за потребами ми якось не дуже встигаємо…

У співпраці з виробництвом
Академічна спільнота найбільше прагне, щоб їхні наукові доробки
зацікавили виробництво, державні
та приватні підприємства та фірми,
гідно прислужилися вітчизняному
машинобудуванню. Співпраця, започаткована на наукових форумах,
дає новий поштовх для наукової діяльності, активізує роботу кафедр та
наукових колективів, сприяє швидшій
та результативнішій модернізації виробництва, удосконаленню засобів

та методів створення нових машин,
активнішому впровадженню новітніх технологій, а відтак — істотному
підвищенню ефективності роботи
підприємств.
Однак сьогодні науковцям непросто розвивати актуальні і важливі
напрями удосконалення сучасного
виробництва, адже такі дослідження
потребують не лише значних капіталовкладень, а й дієвого взаємозв’язку
безпосередньо із підприємствами,
насамперед, оборонно-промислового комплексу. На жаль, на четвертому році збройного конфлікту на сході
України більшість таких заводів, зокрема у нашому регіоні, отримують
мінімальне державне фінансування.
Тож політехніки намагаються шукати
інші шляхи співпраці, адже деякі їхні
розробки не мають аналогів у світі і
їх готові використовувати та впроваджувати за кордоном. Користаючи з
нагоди, домовилися про співпрацю
з партнерами з Білорусі та Польщі.
Білоруські колеги, до слова, були захоплені останніми напрацюваннями
кафедри, адже, як висловилися самі, у
них рівень подібних наукових досліджень істотно нижчий, хоча фінансове забезпечення краще.
Незважаючи на всі труднощі, на
кафедрі дбають про її розвиток, реалізацію творчого потенціалу колективу,
готують молоді кадри, друкують статті у фахових виданнях, випускають
підручники і монографії. У їхніх найближчих планах — значно активізувати наукову міжнародну співпрацю та
вийти зі своїми напрацюваннями на
міжнародний рівень.
Катерина ГРЕЧИН
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СУСПІЛЬСТВО

із почином!

Книги — українцям
від українців
m Закінчення. Початок на 2 с.

| Світлини Наталії Павлишин

— Цей захід перший не лише у
Львівській політехніці, а й у Львові.
Дякуємо за різні ініціативи, зокрема, за цю можливість для читачів.
Вдячний видавцям, які, незважаючи
ні на що, продовжують свою справу.
Старші покоління пам’ятають, скільки зусиль треба було докласти колись,
щоб знайти цікаву книгу. Зараз таких проблем нема, треба лише мати
бажання читати, — зазначив ректор
Львівської політехніки професор
Юрій Бобало.
Коли виник задум цього заходу, найпершою, хто відгукнувся на
заклик дарувати книги, була велика подруга МІОК Віра Білевич, яка
представляла відому письменницю,
поетку, музикантку та композиторку
з Бразилії Віру Селянську (Вовк):
— Дякую за честь представляти
таку унікальну постать як Віра Вовк.
Недаремно цей захід розпочали саме
з подарунків від цієї діячки. Не знаю,
чи ще хтось із письменників може
змагатися з нею кількістю подарованих книжок. Вона дуже щедро їх
розсилає по світу. Зважте, лише Києво-Могилянській академії подарувала понад 4,5 тисячі книг. Довідавшись
про акцію МІОК, мисткиня запропонувала подарувати свою найновішу
книгу студентам. Віра Вовк звернулася листом до присутніх заходу: „Автор пише й видає книжки особливо
для вас. Він хоче передати якісь надумані картини, враження, погляди,
переживання, одним словом, бажає

Мова народу — то не
стіни, не вікна та й не дах будинку під
назвою ДЕРЖАВА. Мова — то фундамент цього будинку. Не буде фундаменту, то і будинок
не буде стояти.
Олександр Башта

з вами спілкуватися,
знайти у вас своїх однодумців або співрозмовників. Без вас видання книжок не мало
б ніякого оправдання.
Якщо моя книжка принесе вам якусь радість,
потіху, ідею, якесь вдоволення, буду вважати
свій задум щасливим“.
Кожен з-поміж присутніх видавців мав нагоду через жеребкування обирати країну та осередок, яким
подарують свої видання. Цей момент
був справді дуже цікавим, бо ніхто не
знав, для кого несе подарунки. Отож
видавництво „Срібне слово“ передало свої книги Товариству об’єднання
українців у Франконії (Німеччина),
Всеукраїнське спеціалізоване видавництво „Світ“ — українській школі
„Материнка“ ім. Дмитра Павличка у
Варшаві (Польща), від видавництва
„Апріорі“ книги отримає українська
недільна школа в Греції, видавництво
„Старого Лева“ подарувало свої видання українській суботній школі в
Нідерландах „Веселка“, видавництво
„Каменяр“ — Союзу українських студентів у Німеччині (Мюнхен), видавництво „Літопис“ українській школі
в місті Осло (Норвегія), видавництво
Львівської політехніки передало подарунок Конґресові Українців Естонії. Велике зібрання своїх творів і
творів покійної дружини, дисидентки, політичної та громадської діячки
Ірини Калинець, передав український

поет, лауреат Шевченківської премії Ігор
Калинець. Подарунки
українському світові
за кордоном передали
також і представниці
„Союзу українок“ та
окремі автори, серед
яких відомий журналіст і публіцист, головний редактор часопису „Універсум“ Олег
Романчук.
Важливою частиною події було скайп-спілкування із
представниками українців у всьому
світі. Насамперед, ректор Політехніки професор Юрій Бобало поговорив
із ректором Українського Вільного
університету в Мюнхені Марією Пришляк. Це спілкування стало нагодою
запросити на відвідини нашого вишу,
а також продовжити тісну співпрацю
між університетами. Юрій Ярославович подарував двотомове видання, видане до 200-річчя заснування
Львівської політехніки.
З-поміж усього найбільше захоплення присутніх викликало спілкування з наймолодшим на цій зустрічі українцем — семилітнім Захаром
Лісковим, родом із Новоград-Волинська, який нині із батьками проживає у США. Про цього малого великого захисника писали мало не всі
українські ЗМІ. Хлопчик знайшов
помилку в британській енциклопедії „1000+ наукових фактів“, видавництва Miles Kelly, де літак „Мрія“
назвали російським. Захар записав
емоційне відеозвернення до видавництва зі сподіванням, що помилку
виправлять. Під час розмови Захар
розповів трохи про свій відеоблог, а
також про те, що в нього ані дня не
минає без читання. Йому директорка
МІОК Ірина Ключковська подарувала
дві книги про Україну.
Заступник голови Товариства
„Просвіта“ Львівської політехніки
Надія Любомудрова закликала видавців і загалом охочих доєднатися
до збору книг українською мовою дітям деокупованих територій, бо там
їх дуже бракує.
Наталія ПАВЛИШИН
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„наші інші“

Те, чого ви точно не
знали про нацменшини

СУСПІЛЬСТВО

Наше завдання —
вибороти своєму народові гідне
місце посеред інших народів силою
української мови.

К

оли йдеться про нацменшини в Україні, а згадують про них
переважно у політичному контексті, як-ось: через мовну статтю
нового Закону України про освіту, на думку одразу спадають
росіяни, кримські татари, румуни, угорці. Окрім них, за офіційними
даними, в Україні проживають ще поляки, білоруси, євреї, німці,
болгари та молдовани. Але мало хто знає, що це — далеко не
повний перелік. Насправді, окрім перерахованих вище, в Україні
проживає ще, щонайменше, шість народностей.

Якщо ви здивовані, то не поспішайте звинувачувати себе у невігластві. Ця інформація — результат
плідної праці українських журналістів Олесі Яремчук та Марти
Барнич у спецпроекті „Наші інші“.
Йдеться про цикл художніх репортажів, а саме про дев’ять цікавих
текстів (вісім з яких належать Олесі
Яремчук), присвячених маловідомим національним меншинам. Організували спецпроект український
онлайн-журнал The Ukrainians у
партнерстві з видавництвом „Темпора“.
Ліптаки
Ліптаки — це
словаки,
що
живуть на Закарпатті, у селищі Великий
Березний. Вони
приїхали сюди
понад століття
тому у пошуку роботи. Їхали здалека, майже за 300 кілометрів — зі села
Ліптовська Теплічка, що у Словаччині. До України їх привела потреба
будувати залізницю, але тоді вони
навіть не підозрювали, що ці колії
назавжди змінять географію їхнього
місця проживання. (Більше про ліптаків читайте у репортажі „Станція „L“).
Турки-месхетинці
Вони пережили
переселення двічі,
а нині стоять на
порозі третього.
Турки-месхетинці
живуть у Донецькій
та Херсонській областях, Полтаві,
Харкові, Білій Церкві. Месхетія —
культурно-історична область на
межі Туреччини та Грузії. 1944 року
месхетинців переселили до Азербайджану, 1989-го року 130 тисяч
осіб знову були вимушені покинути
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тепер уже Передню Азію, і після довгих пошуків 10 тисяч із них дісталися території сучасної України.
(„Наввипередки з війною“).
Гагаузи
95%
мешканців
села Виноградівка
Одеської області —
гагаузи, вони прийшли сюди 1811-го
року. На території
України їх проживає 30 тисяч, у світі — 250 тисяч. За однією з версій —
це турки, які християнізувалися на
території Болгарії, за іншою — болгари, що зберегли православну віру,
але перейняли турецьку мову. Якщо
спитати про це самого гагауза — він
назве себе нащадком тюрків з Алтаю.
(„Біле сонце, чорне вино“).
Волохи
Якщо ви колись
будете поблизу
села Обава, що у
Мукачівському
районі, то знайте, що там живуть волохи. Їх
часто плутають із циганами або ж
називають „білими циганами“, але з
останніми ця народність не має нічого спільного: „цигани кочують, а
волохи тут уже давно“. Вони втекли
з Румунії, від графа Дракули, який
відзначався своєю жорстокістю — і
знайшли порятунок на Закарпатті.
(„Музика на дерев’яних ложках“).
Шваби
Закарпаття багате
на ще один етнос
— швабів, які мають німецьке походження. В Україні, а
саме у селі Павшино,
вони з 1739-го року. Передумовою
переселення стала війна угорських
феодалів, у чиїх руках тоді було зо-

Іван Пулюй

середжене Закарпаття, із німецькою
династією Габсбурґів. Вирішила долі
більшої частини переселенців золота
монета — гульден. („Доля гульдена“).
Мала столиця вірмен
Про вірмен, які жили
у Львові, знають усі.
Але що вам відомо
про малу столицю
цієї народності в Україні? Чи могли
ви колись уявити, як Гуцульщина гомонить вірменською? З уст останньої
вірменки, котра нині залишилася у
селі Кути, ви дізнаєтеся про цю народність з абсолютно іншого боку.
(„Самотність серед горіхів“).
Галицький Єрусалим
з XVIII до першої
половини XX століття 98% населення Бродів становили євреї, за що
місто прозвали
„галицьким Єрусалимом“. Тут було
сформовано торгові шляхи з Китаю,
Індії, Персії, Османської імперії та
Росії до Європи. Разом із розповідями та спогадами очевидців про поневіряння бродівського єврейства можна також багато почерпнути з історії
самого міста. („Де мама“).
Ромське ґетто
Репортаж під назвою
„Барон Ольга Петрівна“ — про ромів, але
не про тих, яких ми
звикли бачити на вокзалах, а про
окремий етнос, який сформувався у
Торецьку — місті Донецької області. Вулицями Торецька не зустрінеш
недоглянутої циганки, яка просить
милостиню, — тут жінки не лише
господині, а й на громадській роботі.
Болгари VS роми
„Сусіди“ розповідають про болгарсько-ромський конфлікт, що виник між
цими народностями,
котрі десятками років пліч-о-пліч проживали у Лощинівці,
що на Одещині. Наслідком сутичок
стало масове виселення ромів.
Фото зі сайту The Ukrainians
Анастасія МОЗГОВА
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ПРОСВІТА

до ювілею

Д

о 150-ліття „Просвіти“ і 30-ліття її відродження в Україні
та 30-ліття діяльності у нашому виші продовжуємо
знайомити читачів з історією організації. Сьогодні
наша розповідь про боротьбу просвітян за утвердження
української мови у Львівській політехніці.

… Поки
живе мова — житиме й
народ, яко національність ... От
чому мова завжди має таку велику вагу в
національному рухові, от чому ставлять її
на перше почесне місце серед головних
наших питань.
Іван Огієнко

Мова гартує дух, або
Як Політехніка ставала українською
Товариство української мови у
Львівській політехніці запрацювало одразу після створення на конференції 14 грудня 1988 року. Члени
ради поділилися за комісіями: організаційна, інформаційна, мовна,
просвітницька, молодіжної політики.
Розпочалася нелегка, але дуже
енергійна робота: прийняття нових
членів, створення осередків на факультетах та в підрозділах, організовування культурно-просвітницьких заходів, залучення студентів й
інформаційне забезпечення діяльності. Та найпершим і
найважливішим завданням, яке поставило перед
собою Товариство, було:
впровадити українську
мову в навчальний і науковий процес та документування зросійщеної
за роки радянської влади
Львівської політехніки. Адже ще 1907 року у
статті „Визволення Росії і українське питання“
Михайло Грушевський
писав: „Поки українська
мова не здобуде собі місця у вищій школі, поки
вона не служить органом викладання
в університетах та в инших навчальних закладах, поки вона не стала знаряддям наукової праці у викладанні і
літературі, доти суспільство, народність, що розмовляє цією мовою, почуватиметься на становищі нижчої,
культурно неповноцінної нації“.
З перших днів просвітяни наполегливо штурмували керівництво
інституту, вимагаючи переходу на
українську мову. Це було найважче
завдання і його виконання давалося
дуже непросто, бо, як тоді пояснювали в інститутському парткомі, в
Політехніці „історично склалася
українсько-російська двомовність“.
І тільки після того, як 28 жовтня 1989
року Верховна Рада ухвалила Закон

„Про мови в Українській РСР“ (хоч і
досить недолугий, але все ж таки закон!), справа зрушила з місця. Адже
керівництво як у столиці, так і на
місцях, звикло жити по інструкціях
згори, тому вже не опиралося (хоч і
не без того що пробувало маніпулювати громадською думкою).
Отак у ч. 37 від 27.12.1989 р. „Радянського студента“ (так тоді називалася наша „Аудиторія“) з’явилося
„Звернення до членів Товариства
української мови — викладачів, співробітників і студентів інституту“,
в якому йшлося про підготовку ін-

ститутської програми впровадження української мови в усіх сферах
життя Політехніки. „Неодмінною
умовою опрацювання такої програми має бути вивчення думки широкої громадськості інституту“, —
повідомлялося у Зверненні.
7 лютого 1990 р. наша газета
(ч. 4) передрукувала з „Літературної
України“ від 25.01.1990 р. Звернення
правління Товариства української
мови ім. Т. Шевченка „До осередків
Товариства української мови імені
Тараса Шевченка, до всіх, кому не
байдужа доля української мови“, в
якому повідомлялося про створення
Республіканської комісії (на чолі із
заступником Голови Ради Міністрів
УРСР М. Орлик), що мала підготу-

вати „Державну програму розвитку
української мови та інших національних мов в Українській РСР на
період до 2000 р.“
Щоб не допустити профанації
намірів Товариства, республіканське Правління ТУМ задекларувало
свою участь у підготовці документа
і закликало громадськість проявляти
ініціативу на місцях.
У відповідь на заклик рада об’єднання осередків Товариства української мови Львівської політехніки
подала свої рекомендації до складу
інститутської „комісії з підготовки
заходів щодо розширення сфери функціювання
української мови“. На
паритетних засадах до
неї ввійшли члени ради
Товариства і його симпатики, представники від
адміністрації та парткому: новий голова інститутського ТУМу доцент
Є. Шморгун та доцент
О. Гринів (на той час
уже голова інститутської
ради НРУ), професори
Я. Буджак, Б. Стадник,
Ю. Готра, доценти Г. Вознюк, Х. Бурштинська,
М. Кукляк, М. Космина, Л. Лукащук, а також О. Морушко, М. Хрущ,
С. Шалата. Очолив комісію проректор В. Павлиш.
21 лютого 1990 року в „Радянському студенті“ (ч. 6) для ознайомлення громадськості вже було опубліковано напрацьовану комісією
„Програму організаційно-методичних заходів ЛПІ по впровадженню
Закону УРСР „Про мови в УРСР“, яку
в квітні того ж року затвердила Вчена рада Політехніки, чим підтримала
й узаконила процес переходу інституту на українську мову. Це мало величезне значення, адже з того часу
виконання запланованих заходів
уже було на офіційному контролі
високого інститутського органу.
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Згідно з програмою повне впровадження української мови в усі сфери
життя інституту мало завершитися
1992 року (за планом Міністерства
освіти — 1994-го).
І — розпочалася активна й послідовна робота щодо впровадження „Програми…“. До слова, велике
значення для досягнення нашої мети
мало створення у Львівській політехніці (якраз наприкінці грудня 1989
року) кафедри української мови, яку
очолив Геннадій Вознюк, узявши на
свої плечі левину частку роботи.
Уже в грудні 1990-го на звітно-виборній конференції Товариства його
голова Євген Шморгун доповідав про
перші досягнення: постійне зростання кількості викладачів, які провадили навчальні заняття українською
мовою (понад 80%); курси вивчення
української мови для викладачів і
студентів, зокрема іноземних; українською мовою провадилися засідання рад факультетів, кафедр, зборів та
інших заходів, а також документація;
почали виходити навчальні посібники; тривала робота над підготовкою
словників, на українську мову переведено публікацію періодичних наукових видань.
Звісно, що за такий короткий
період неможливо було підготувати всі українськомовні підручники,
тому спершу видавали конспекти
лекцій і навчальні посібники, що
мали стати основою майбутніх підручників. Слушними були пропозиції перекладати на українську мову
не тільки найкращі російськомовні
підручники, але й англійські, німецькі чи французькі, а також домогтися
в Мінвузі вирішення питання про
підготовку іноземних студентів до
навчання українською мовою.
Завдання на найближчий період,
рекомендації керівництву Політехніки та первинним осередкам Товариства конференція сконцентрувала
у відповідній ухвалі, яку теж опубліковано в інститутській газеті.
І що найважливіше: підсумки діяльності Товариства за оті два роки
розвіяли будь-які сумніви в доцільності нашої роботи, переконали у
правильності обраного шляху. Окрім
термінологічних словників і підручників українською мовою, над якими
працювали колективи кафедр, виставок, лекцій і вечорів, публікацій
у перейменованій на „Львівський
політехнік“ інститутській газеті
просвітницьких статей з правдивої
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Рідна мова
дається народові Богом, чужа
— людьми, її приносять на вістрі ворожих
списів.
В. Захарченко

історії України, про репресованих діячів науки й культури, може, найпомітнішим
наслідком присутності ТУМу в
житті інституту стала жива українська мова, яка зазвучала на високих
нарадах і зборах, на лекціях і семінарських, у коридорах корпусів і в
гуртожитках. Виявилося раптом, що

представники нашої адміністрації,
професори, викладачі та персонал,
які до того часу послуговувалися російською мовою, добре знають українську, незважаючи на те, що не для
всіх вона була рідною.
Але перші успіхи не стали підставою для заспокоєння. Відповідно до
„Програми...“, в якій були передбачені покрокові заходи і терміни їхнього виконання, просвітяни спільно з
представниками адміністрації регулярно перевіряли кафедри та інші
підрозділи, а результати публікували
в інститутській газеті.
Особливо пожвавішала робота
після обрання на посаду ректора
інтелектуала і патріота Юрія Рудавського (27 лютого 1991 року) і завдяки співпраці його нової команди із
Товариством української мови.
Так, 18 червня 1991 року Вчена
рада інституту заслухала виконання „Програми...“ і зобов’язала завідувачів кафедр, деканів факультетів, голів учених рад, методичну
раду інституту забезпечити провадження робочої та методичної документації тільки українською мо-

вою, а також рекомендувала враховувати мовний рівень викладання під
час атестацій і конкурсів на заміщення викладацьких посад; забезпечити
видання навчально-методичної літератури лише українською мовою;
до 1 жовтня 1991 р. на всіх кафедрах
сформувати авторські колективи
для підготовки до видання технічних словників, а також підручників,
посібників, іншої навчально-методичної та наукової літератури українською мовою; для прискорення
роботи над створенням української
науково-технічної термінології і
видання української технічної літератури, а також для координації
цієї роботи з відповідними організаціями в межах України створити в
інституті термінологічно-видавничу
держбюджетну лабораторію з обсягом фінансування орієнтовно 40 тис.
крб. на рік, а при факультетах — термінологічно-видавничі комісії.
Важливим кроком на шляху до забезпечення навчального і наукового
процесів українськими підручниками стало створення видавництва
Львівської політехніки. Про це, а також про інші кроки на шляху до того,
щоб українська мова і український
дух запанували у Львівській політехніці, мабуть, розкажуть інші, а я лиш
хочу згадати про ще одну значущу
сторінку в історії нашої альма-матер, хоч, на перший погляд, вона і не
має прямого стосунку до теми моїх
нинішніх спогадів.
У дні ГКЧП Політехніка не впала
перед ворогом на коліна: на заклик
Руху й інститутського Товариства
української мови керівництво Львівської політехніки видало розпорядження про виселення з приміщення
нашого навчального закладу компартійного комітету і комітету комсомолу, а також ректор підписав наказ про
проведення наукової конференції з
питань українського визвольного
руху в ХХ столітті, яку на цей час
підготувала кафедра історії України.
Що не кажіть, а мова гартує дух!
Ярослава ВЕЛИЧКО,
голова інформаційної комісії
Товариства української мови
(згодом — Товариство „Просвіта“)
у 1988–2007 рр.
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

політехніка без сміття

Сортувати
будуть усі

		

Людина, яка втратила свою мову, — неповноцiнна, вона другорядна порiвняно з
носiєм рiдноï мови.
Павло Мовчан

Щ

е кілька років тому у Львівській політехніці визрівала дуже
актуальна ідея — запровадити сортування сміття. Щоправда, від
задуму до дій фактично не вдалося дійти. Єдине, що між навчальними
корпусами з’явився величезний жовтий контейнер для пластику. Та
вже цьогоріч наш університет розпочав співпрацю з екологічною
ініціативою „Чисте місто“, яку започаткували активісти соціальної
ініціативи „Хтось не зробить“ Патріаршої комісії у справах молоді
УГКЦ.

Тож невдовзі, як тільки розпочнеться навчання, усіх чекає досить
серйозне випробування — навчитися
ретельно і відповідально сортувати
сміття. Розпочнеться все з кількох
корпусів — 1, 2, 3, 4, 5 і студентської
бібліотеки (згодом планують охопити решту). Там на кожному поверсі
розмістять по три смітники — для
паперу, пластику та скла. Загалом
таких смітничків буде дві сотні.
— Ми вже створили ініціативну
групу для поглиблення співпраці.
Приємно, що в нашому середовищі є
таке активне зацікавлення цією проблематикою і розуміння, що надважливо розпочинати зміни. Та розуміємо також і те, що в один момент це
не трапиться. Адже мусять відбутися
зміни на ментальному рівні. Тому ми
не лише встановлюватимемо смітники для сортування, а й плануємо провести навчальний цикл і для студентів, і для працівників університету,
— розповіла керівник ініціативної
групи, доцент кафедри економіки
підприємництва та інвестицій Вікторія Войцеховська.
Окрім цього, ініціатори поширення екологічної свідомості се-

ред політехніків переймають і закордонний досвід, зокрема Італії,
Швейцарії і навіть підготували тези
та запитання для участі в португальській екологічній конференції, що
відбудеться наприкінці травня в Лісабоні в Universidade Nova De Lisboa
(NOVA).
Надалі планують запровадити
сортування органічних відходів,
співпрацюючи з комбінатом харчування, а також окремо збирати електронне сміття.
— Ініціатива „Чисте місто“ має
на меті, починаючи від навчальних
закладів — дитсадочків, шкіл, університетів — змінити ставлення
львів’ян до сміття. Для нас важливо
запровадити культуру сортування
та змалечку привчати до відповідального поводження з довкіллям,
природою. Адже те, що нам нині здається несуттєвим, насправді загрожує екологічною катастрофою. Не
кажучи про те, що безвідповідальне
ставлення і надмірне споживацтво
вичерпує наші природні ресурси, —
наголосив керівник соціальної ініціативи „Хтось не зробить“ та екологічної ініціативи „Чисте місто“
Олег Котис. — Тому зараз ми намагаємося шукати партнерів у поширенні екологічної культури. Маємо
налагоджену співпрацю з іншими
екосвідомими спільнотами, зокрема
із „Зеленою коробкою“, ГО „Емаус —
Оселя“, компанією Вторресурси Захід, zero waste lviv, ЛКП „Зелене місто“, управління освіти ЛМР тощо. І
зупинятися на цьому не збираємося.
Тішить те, що Політехніка так активно підтримала наші ідеї і має намір
запровадити сортування в себе. Надалі налагоджуватимемо співпрацю
й з іншими вишами.
Наталія ПАВЛИШИН

коротко
Львів став „Молодіжною столицею України“! Наше місто
перемогло в конкурсі з-поміж десяти міст, серед яких
Дніпро, Харків, Івано-Франківськ, Тернопіль та Вінниця.
Основними перевагами для
Львова є проведення всеукраїнського молодіжного форуму, промоція на європейському рівні, підвищення іміджу
та рівня довіри до міської
влади, налагодження співпраці з містами-молодіжними
столицями в Європі, стимулювання участі молоді в житті
міста, проведення у партнерстві з UReport соціологічного
дослідження, присвяченого
молоді.
18 лютого на Личаківському
цвинтарі вшанували героїв
Небесної сотні та героїв
прориву з оточення у Дебальцеві. Депутати Львівської міської ради, Львівської
обласної ради, Верховної
ради України, а також громадськість міста помолилися
за тих, хто віддав життя у боротьбі за незалежність України, поклали квіти, запалили
лампадки на могилах героїв.
Поминальні заходи відбулися
й у Києві біля Національного
меморіального комплексу
героїв Небесної сотні. З цієї
нагоди на Майдані Незалежності розміщено тематичну
інсталяцію з нагоди Дня героїв Небесної сотні.
У березні виходить у прокат
новий український романтичний істерн „Тарас.
Повернення“, режисера
Олександра Денисенка про
період заслання Тараса
Шевченка до Казахстану. У
фільмі йдеться про життя Тараса Шевченка на солдатській
службі у Новопетрівській
фортеці, що на Мангишлаку,
зокрема про найтяжчі для
нього останні тижні перебування на чужині. Режисер
повідомив, що спільно з
прокатною версією картини
незабаром створять і телевізійну (4 серії по 40 хвилин
кожна), яку глядачі зможуть
побачити вже 2019 року.
За матеріалами інформагенцій
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палітра

Лабіринти
міські
й сновидійні

КУЛЬТУРА
		

Руйнування
мови — основи національної культури — це вже не просто
вина, а злочин держави перед народом.
А. Мокренко

Ж

иття наше не просте, воно закручене. І це відображено навіть
у тому, як збудовано міста, які сни нам сняться… Дві галереї,
що на одній вулиці Вірменській, через виставлені експозиції
промовляють до своїх відвідувачів про одне і те ж, тільки різними
техніками — вітражем Наталі Гайдаш („Зелена канапа“) і ткацтвом
Ярослави Ткачук („Іконарт“).

| Світлини Наталі Яценко

Наталя Гайдаш своїм
творивом заводить до
чарівного, затишного
світу, де чисті кольори і
багато м’якого, теплого
світла. І виставку робіт
мисткиня назвала „Тихе
життя. Пробудження“,
пояснюючи її концепцію так:
— Ажурні панно
з підсвіткою неначе відтворюють
стан, коли ти просто закриваєш очі і
дрімаєш, бачиш мерехтіння в очах. А
потім воно трансформується у фазу
пробудження зі сну — відновлення та
перезавантаження для активного нового життя. Ідея „пробудження“ — це
шлях психологічної реінкарнації людини через відпочинок, для того, щоб
по-новому зустріти схід сонця.
Художників, які працюють у техніці вітражу, небагато. Хоча ця техніка
дуже давня — перші вітражі з’явилися ще у Давньому Єгипті, а розвиток
здобули в період Сецесії. Це поєднання кольорових скелець, через які
пробивається світло, приємне для
ока. Але, окрім візуального ефекту,
воно передає і різні екзистенційні
смисли, як-ось: „На дні вогнища“,
„Лабіринт сновидінь“, „Тихий вечір“
— відповідно до назв робіт. А захоп-

лює у вир кольорового
калейдоскопа своєрідна синьо-жовто-зелена
мандала — скляне панно
„Пробудження сили“, яку
бачиш перед собою, тільки переступивши поріг
галереї. Передає мінливість течії річки (може,
то саме життя, якщо шукати в цьому символіку)
гра бліків — відблисків сонячного
світла на поверхні води.
„Лабіринт“ Ярослави Ткачук —
це схеми, які нас оточують, у межах
яких ми живемо, діємо, мислимо.
„Усі комунікаційні системи, способи
передачі та зберігання інформації, інтернет-мережі, транспортні мережі,
зрештою, робота мозку й наші думки
— це також своєрідний лабіринт. Відтак представляю свої роботи у вигляді QR-кодів та запрошую до власного
лабіринту творів, історій, думок…
переживань“, — каже авторка.
Цікаво, що „Карта 1937. Львів“,
„Схема руху громадського транспорту. Львів“ та інші твори є художнім
відображенням правдивих мап і схем.
Ярослава Ткачук творить їх із клеєного волокна, на яке кріпить металеві
пластинки з окисленої латуні. Вони
створюють ефект стійких острівців,
де можна відпочити,
коли втомився блукати лабіринтами вулиць чи роздумів.
Обидві виставки
відкриті для огляду
до кінця зими і ще в
перший тиждень березня — у тиші камерних галерей буде
можливість заглибитися у свої та чужі
лабіринти.
Наталя ЯЦЕНКО
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коротко
Українські студенти можуть
оформити передплату на
Apple Music і iTunes зі знижкою 50%. Для того, щоб отримати пільгу, студенти вишів і
коледжів мають під час реєстрації вибрати категорію „Для
студентів“. Після цього служба перевірки встановить, чи
справді претендент на знижку
навчається в названому ВНЗ.
Передплачують на чотири роки.
На камерній сцені Театру
ім. М. Заньковецької відбулася прем’єра моновистави про
легендарну акторку Марлен
Дітріх — „Тринадцята жінка“.
Німкеня Марлен Дітріх після
голлівудських фільмів „Шанхайський експрес“ та „Бажання“
стала найбільш оплачуваною
акторкою першої половини
XX ст. Своє ж серце вона віддала
письменнику Ернесту Хемінгуею — їхній роман тривав майже
30 років, частіше у листах, ніж
наживо. Про це і моновистава
заньківчан від режисерки Алли
Бабенко.
Після того, як у Нью-Йорку
львівський гурт АTMASFERA нагородили премією RoundGlass
Music Awards, він готується до
нового туру Україною. Колектив отримав звання „Найкращий
гурт“. Пісні АTMASFERA — це гармонія сакральної мови, санскриту, текстів індійських мантр та
сучасного звучання. Основний
посил цієї музики — любов.
Тепер гурт працює над новим
альбомом і готує сюрприз — у
квітні буде тур Київ — Запоріжжя — Одеса —Львів.
За даними Книжкової палати
України, 2017 року українським
видавцям вдалося наблизитися до показників книговидання 2013 року. Торік в Україні
видали 15789 українськомовних
видань, що на 6% більше, ніж
2016 року і на 12% більше, якщо
порівнювати з 2015 роком. Але
українським книговидавцям досі
не вдалося вийти на дані 2013
року, коли було видано 16310
найменувань. Водночас четвертий рік поспіль продовжує
зменшуватися кількість російськомовних видань, які друкують в Україні.
За матеріалами інформагенцій
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ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА

творчість наших читачів

		

Зустріч

Основна функція
рідної мови — націєтвірна і державотвірна.
Іван Пулюй

Добре пам’ятаю, що все йшов
уперед, нарощуючи кроки. А виявилося, що навпаки, — назад. Добре,
що літо було. Тепло. Наближалися
жнива. Тільки-но пройшла короткочасна злива. Небо роз’яснилося.
Заяскравіло сонце. Видолинки на
дорогах затопилися, поробилися
повноводними баюрами. В одній із
таких баюр я надибав маленького
білоголового хлопчика. Той бігав
по баюрі із закоченими клешнями
штанців туди-сюди, заходячись від
сміху. Його радості не було меж. Дивлячись на нього, я й собі перейняв-

ся радістю отого дитинства. А може
розчинився в ньому. Бо хлопчик, бігаючи по баюрі, не звертав на мене
жодної уваги. Отак, наче мене не
було зовсім.
Не знаю, скільки часу минуло, але
хлопчика покликала мати:
— Василечку! А йди-но додому!
Ти весь промоклий і захляпаний болотом. Треба переодягнутися.
Підійшла. Босонога. Стала на
спориш узбіччя дороги. Хлопчик
винувато опустив сині очі, які ледь
проглядалися на замурзаному обличчі. Сказав:

— Мамцю, я б ніколи не посмів
отак вивалятися, якби мене не намовив якийсь прохожий пан.
— Синусю мій милий, отой пан,
видно, був як дві краплі води подібний до тебе.
Почувши зблизька цей знайомий
до болю голос, я оторопів. То була
моя мати, молода, красива. Я життя
прожив, а красивішої за неї не бачив.
Василь ЧАБАН,
професор кафедри теоретичної
та загальної електротехніки
ІЕСК Львівської політехніки,
член НСПУ

Привіт!
Що там у тебе? Не питатиму про
погоду, бо в мене за вікном те саме,
просякнуте зеленим дощем і яблуневим цвітом квітневе божевілля, що і в
тебе, ті самі облямовані бруківкою вулички, ті самі, просякнуті ранковими
новинами зі шпальт газет і запахом дешевої кави, байдужі стіни будинків…
Щоразу, коли беруся за листа до
тебе, не знаю, з чого почати. Здається, ніби мені встановили ліміт слів,
і кожна беззмістовна фраза нещадно
відлічує секунди… відбираючи міліграм твоєї посмішки, чи мікрокандел
сонячних зайчиків, що плутаються
в усміхнених очах кольору першої
трави…
Дивно, як багато є недосказаного,
хоча люди постійно говорять.
А недосказаність мене вбиває.
Я не чекаю від тебе відповіді. Не
треба. Я знаю тебе ліпше, ніж будьхто інший. Ліпше, ніж ти сама себе
знаєш. Я зачитав тебе до дір.
Це як стрибок зі скелі. Із головою, набравши повні легені кисню,
не чекаючи й не вагаючись.
Я вдивляюся в кожну весняночку
на твоєму обличчі, вицяцькувану пустотливими сонячними промінцями,
я вдихаю зірковий пил, що ти носиш
у складках одежі…
І земля з-під ніг. І дах зносить. І
скручені м’язи й переламаний хребет…

А повітря… Мені здається, що
кожна молекула кисню наелектризована, просякнута тисячами вольт
— як перед грозою… Одна іскорка,
один погляд — і запалає…
Ти знаєш, що я щоранку чекаю
тебе за рогом будинку? Може, сумка
важка? А може, дощитиме й ти змокнеш?
Даремно. Ти ніколи не забуваєш
удома парасольки…
І щоразу я жадібно вдивляюся в
тендітну постать, що віддаляється
від мене вулицею, сонно шаркаючи
кросівками по асфальту. Я висмоктую до дна і старенький плащик,
і напхом-напханий наплічник із
книжками, і руде волосся, розтріпане вітром.
Знаєш, а я кожної контрольної з
фізики розв’язую ще й твій варіант.
А раптом ти запитаєш? А може, ти
якось прийдеш до універу, кинеш
стос зошитів на парту, піднімеш очі,
і помітиш, що поряд сидить жива істота, у якої шалено калатає ота дивна штука під ребрами?... Усміхнешся
і скажеш якусь потріпану банальність, як ось „що за жахлива погода“
або „ти написав конспекта минулої
лекції?“.
Ти приходиш, кидаєш зошити на
парту, мовчки падаєш поруч, і, не
виймаючи навушників, мляво гортаєш підручник. Знати б, на яких
хвилях децибел гойдається твоя сві-

домість. Я б „закачав“ собі той самий
плей-лист, щоб рухатися, дихати,
жити з тобою в такт…
Я допишу листа, заклею конверта
маркою пейзажу Венеції (пам’ятаєш,
ти колись казала, що була там у 9 класі й закохалася в це місто?). Потім на
перерві довго стоятиму в тебе за спиною, нервово мнучи кутик конверта й рахуючи до 100…, ні, краще до
150.., чи 200… А ввечері дістану листа з кишені й покладу до шухляди,
де вже лежать сотні його нещасливих
побратимів…
А чергового дня знову почну виплітати мереживо із серцевих струн,
невміло виліплюючи всю цю сентиментальну дурню, як ти кажеш, на
папір…
Мабуть, уже час бігти. Уже 8-ма.
Цього часу ти, певно, незадоволено
морщиш носика на свою вівсянку і
визбируєш залишки вчорашнього
ентузіазму з кишень куртки… Наспівуєш лиш тобі одній зрозумілу
мелодію і витягуєш свою заспану
рудокосу людську оболонку на світ
божий…
Побачимось. Хоча ти цього, мабуть, і не помітиш…
P.S. Я дивився прогноз на Синоптику. Завтра дощ. Прошу: лиши
вдома парасольку.

#
#
#
А я чекаю тебе

Надія КОПІЙКА,
студентка другого курсу ІБІД
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ЗДОРОВ'Я

просто про складне

		

Здоров’я — це якість
життя

Нації вмирають не
від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.
Ліна Костенко

З

начною мірою наше здоров’я залежить від нас, адже це не лише
фізичний стан, а й соціальний, розумовий, моральний та емоційний.
Про це говорить чернець ордену каміліанців, професор Міжнародного
богословського інституту душпастирства у сфері охорони здоров’я
„Камілліанум“ (м. Рим) Арнальдо Панґрацці.

Психологія здоров’я
охоплює галузь психологічних знань, спрямованих на підтримку, запобігання хворобі і пристосування до неї. Треба
розуміти індивідуальні
чи соціальні чинники, які
позначаються на здоров’ї
і допомагають зберегти
його. Але якщо здоров’я
погіршується і хвороба
стає у нашому житті на
перше місце, то психологія здоров’я має допомогти нам протидіяти недузі і
боротися з нею.
На стан здоров’я впливають різні чинники: біологічні, психологічні, середовища та спосіб життя.
Біологічні ми успадковуємо від батьків. Наприклад, у деяких родинах від
покоління до покоління
генетично передаються схильності до певних
захворювань: інфаркту,
інсульту, діабету. Психологічні чинники — це
середовище, сприятливе
до розвитку психічних захворювань: стреси, сварка,
неприязнь, злість, залякування чи навіть побиття.
Впливають на здоров’я і
чинники середовища: екологічне забруднення, хімікати, посуха (до прикладу,
є країни, де дощу нема понад три роки). Певну роль
у нашому здоров’ї відіграє
і спосіб життя, який провадимо: наші цінності, орієнтири, вірування, поведінка чи суспільні правила.
Стосунки з іншими
людьми теж дуже важливі. Коли виникає хвороба,
то вона не обмежена лише

проблемами з конкретним
органом. Тут можемо говорити і про порушення
нашої рівноваги на психічному рівні. Як бачимо, психологія здоров’я
базується на моделі, яку
називаємо біопсихосоціальною.
Тепер у лікуванні людини щоразу більший акцент робимо на її духовному стані. До прикладу,
1961 року ВООЗ визначила
здоров’я як стан повного
достатку фізичного, психічного, соціального. Як
бачимо, там ще не визначають важливості духовного виміру. Однак майже
через 27 років після того
Комітет міністрів ради Європи дає інше визначення:
здоров’я — це якість життя, яка стосується не лише
фізичного, соціального,
розумового, а й морального й емоційного вимірів.
Щоби зберегти здоров’я, треба запобігати
його втраті, лікувати,
реабілітовувати. Кажуть,
що здоров’я — нестійке
добро. Щоб нас зламати,
достатньо маленького вірусу. Як бачимо, упродовж
історії людства більше
уваги зосереджували на
лікуванні. Тепер ми щоразу більше зважаємо і на
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запобіжні чинники: якість
їжі, яку споживаємо, її походження, складові. То що
робити, щоб якомога довше бути здоровим?
Дбати про своє тіло.
Це один із чинників запоруки доброго здоров’я.
Треба виробити позитивні
звички — вживати здорову
їжу, добре її пережовувати, не зловживати алкоголем, не курити, виконувати фізичні вправи, багато
рухатися, спати в міру —
не забагато і не замало.
Не нехтувати здоровими почуттями і стосунками. Кожен із нас має внутрішню потребу — бути
у спільноті. Тому важливо підтримувати дружні,
приязні стосунки з оточенням, дбати про добру
атмосферу вдома, на роботі, у навчальному закладі.
Як свідчить практика, до
суїциду чи навіть до думок про нього призводить
стан самотності. Отож,
не завадить бути уважним
до тих, хто поруч із нами,
підтримати людину, дати
їй надію, що вона не сама.
Розвивати розум,
знання. Ейнштейн порівнював розум із парашутом: він врятує нас лише
тоді, коли відкритий.
Тому приспаний розум, не
відкритий для наповнювання, може призвести до
внутрішнього руйнування. Є люди, які не ходять
на жодні курси, не читають книжок, нічим не цікавляться, а хочуть переконати нас, що в усьому
мають рацію. Коли ми відкриваємо себе, щоб пізна-

ти нове, то дедалі більше
розуміємо, що таке життя.
І наука сьогодні говорить
про великий потенціал,
закладений у людському
мозку.
Дбати про свій духовний вимір: стосунки з
Богом, власні цінності,
пошук себе. Це допоможе
знайти відповідь на запитання: для чого я живу?
Однак для цього спершу
треба зрозуміти, ким я є.
Коли пізнаємо себе — ми
дивимося в себе, коли пізнаємо інших — дивимося у напрямку когось, коли
пізнаємо Бога — зводимо
погляд угору і пізнаємо
Того, хто вище.
Отож, треба виробити
собі правила: мати певні
принципи, контролювати
свою поведінку, дотримуватися рівноваги між
тілом, душею і духом; також мати зв’язок зі собою,
з іншими, всесвітом, Богом, розуміти сенс свого
життя, мати достатню самооцінку, ефективно використовувати час упродовж дня, не витрачати
його левову частку на просиджування за комп’ютером чи ґаджетом. Також
мати мотивацію, адже
вона для нас — як пальне
для автомобіля.
Ми здорові тоді, коли
не маємо жодної хвороби і сповнені сили. Коли
сприймаємо життя як
приємність, відповідально ставимося до всесвіту
і довкілля. Доречно приблизно рівними частинами наповнювати „п’ять
ваз“ свого життя: духовну,
емоційну, фізичну, розумову і соціальну, а також
мати добрі і правильні
стосунки зі собою, з ближніми, з Богом і всесвітом.
Ірина МАРТИН

16

ч. 5 [3005]
22 — 28 лютого 2018

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

спорт і к°

		

Їжа на користь спорту

С

портсмен мусить бути ситим. Бо інакше він не досягне високих
результатів. Але що і коли їсти, щоб бути у хорошій фізичній
формі і мати настрій тренуватися? Спробуємо з’ясувати.

Питання, яке найчастіше викликає
сумніви: чи їсти до і після занять спортом? Для спорту потрібна енергія, а
їжа її якраз і дає. Якщо не хочете відчути в’ялість і знесилення під час тренувань, то варто подбати про те, щоб
шлунок був наповнений. Але не надміру повний. Після ситного прийому
їжі перерва — 2–3 години, перекусили
щось легеньке — і години достатньо.
Не встигли поїсти? То за півгодини до
занять випийте вітамінний напій (не
сік із пакету) або з’їжте якийсь фрукт.
Завершивши тренування, подумайте
про відновлення сил. Дієтологи радять через півгодини з’їсти щось корисне, що швидко засвоюється, проте
не містить жиру й кофеїну. Тобто —
жодних „Снікерсів“ та інших шоколадок!
Їсти, коли тренуєтеся, не можна,
а ось пити — потрібно, тільки не солодку газ-бульку чи інші напої, що
містять цукор, а звичайну нехолодну

воду. До речі, солодощі — випічку,
цукерки, а також дешеві макарони
тим, хто займається спортом, ліпше
не споживати. Чемпіон України з бодібілдингу федерації WABBA серед
юніорів і серед чоловіків Ігор Дидяк
каже, що головна проблема солодощів — висока калорійність: „Тому не
забувайте слідкувати за своєю добовою потребою у калоріях, білках і вуглеводах, тоді ви будете точно знати,
скільки солодощів можна вам інколи
собі дозволити. Враховуйте, що солодощі не повинні перевищувати 25%
від загальної кількості вуглеводів на
добу“. Він радить вибирати натуральні смаколики, в яких, крім цукрів,
містяться також й інші поживні речовини. Взимку це можуть
бути (нечасто і небагато) сухофрукти.
Для набору
м’язевої маси
прийом їжі має

Скільки української
мовної території, стільки й української державності.
Іван Заєць

бути частим — п’ять-шість разів на
день. „Приблизно 70% їжі повинні
бути висококалорійними і їсти їх слід
до 16.00. Уміст жирів, особливо тваринних, і швидких вуглеводів — невеликий. Для вироблення енергії та
стимулювання росту м’язів організм
насамперед використовує вуглеводи, тому робимо акцент на повільних
вуглеводах, які є, до прикладу, в рисі,
гречці. Інтенсивний набір м’язів передбачає і збільшення споживання
води“, — розповів Ігор Дидяк.
Якщо самотужки укласти свій
спортивний раціон не вдається, то
можна звернутися до дієтолога. Існують навіть окремі компанії, які запропонують готові варіанти корисних
комплексів сніданків, обідів і вечерь.
Наприклад, у Львові це BeFit — фірма безкоштовно доставляє по місту
збалансовані набори харчів у ланчбоксах. Безкоштовно розрахувати калорійність раціону й підібрати замовлення допоможе їхній фітнес-експерт
і дієтолог.
Наталя ЯЦЕНКО

здоровий спосіб життя

Передвесняні лайфхаки

З

а тиждень… ні, ще не Великдень, але день уже більший,
світліший і весною пахне. Пора думати про те, як зробити
своє тіло бадьорішим, як додати йому енергії.

•• Якщо хочете бути енергійними,

то потрібно більше споживати нерафінованих рослинних олій і горіхів. Порізно, може, вони й не надто
смачні, але ось у салатах (чому б не
зробити якийсь незвичний, наприклад, з червоної капусти?) — саме те.
•• Енергія непомітно витікає через
п’ять органів чуттів, коли у нашому житті занадто багато стимулів.
Якщо, скажімо, ви зависаєте в інтернеті, п’єте багато кави та ще й
постійно обмінюєтеся текстовими
повідомленнями з друзями, негативними новинами з колегами, то
не дивно, що почуваєтеся виснаженими. І погода не винна!
•• Нейролінгвісти вважають, що
мозку однаково, чи реально відбувається подія, чи ви про неї тільки

згадуєте. Тому набратися енергії
дадуть змогу навіть радісні спогади:
переглядайте сонячні фото, де ви
щасливі, подумки вертайтеся до тих
місць, де вам було добре.
•• Повноцінний сон — то одвічний
біль не тільки студента. Для тих, хто
не має змоги надолужити недосип
удень, є непогана альтернатива —
вийти (буквально) з робочого процесу, знайти місце, де можна усамітнитися, заплющити очі й повністю
розслабитися. 10–15 хвилин перезавантаження — і ви знову на коні!
••Кардіонавантаження — ще одне
джерело енергії. Плавання, біг та
просто піші довгі прогулянки —
усе на благо нам, якщо, звісно,
серце здорове. Для цілковито лінивих — побігайте хоча би 5 хвилин

на місці, перед тим провітривши
приміщення.
•• Відпочинок від усього і всіх — не
примха, а необхідність для сучасної
людини. Година в день без смартфону, місяць-два без краплі алкоголю,
тиждень-два без цукру, хоча б один
день без людей, хоча би без тих, хто
нас дратує чи гірше — ось і радість у
душу завітала, ось і сили в організмі
з’явилися…
•• Хто не чув про користь масажу?
Але це — не дешеве задоволення.
Однак ще існує самомасаж чи нехай
звичайне розтирання тіла: зранку —
мочок вух, після напруженої роботи
— пальців рук, сухий масаж щіткою
перед душем тощо.
••Шукайте свої „хочу“ замість „треба“, бо те, що робимо з примусу, теж
нас виснажує. Не відкладайте в довгий ящик свої проблеми, а розв’язуйте їх. Кожна перемога над собою чи
обставинами — це теж енергія, яка
піднімає самооцінку й спонукає рухатися далі.
Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
3. Річка в Аїді, що дев’ять разів обтікала підземне царство. 5. Карти ворожки. 7. Герой, який
очолював похід аргонавтів за золотим руном.
8. Виборний або призначений представник
якої-небудь організації, колективу. 9. Дощ,
мряка, град, сніг. 10. Шахрайський вчинок, ризикована справа, здійснювана задля наживи.
11. Частина світу, що поділяється на два материки. 12. Лісопильний завод. 15. У релігії стародавніх греків напій богів, що дарував безсмертя
та вічну юність. 19. Постійний вітер у тропічних
широтах. 22. Зовнішня газова оболонка Землі.
23. Механічні рухомі сходи для переміщення
великої кількості людей. 25. Творчий склад театру. 26. Риба-повзун, яка може дихати як у воді,
так і на суходолі. 29. Американський крокодил.
31. Звичай кривавої помсти за вбитого родича,
що існував на Корсиці та Сардинії. 32. Головна
кінематографічна премія у Франції. 33. Суцвіття
злаків. 34. Рослина, що належить до тропічних
спецій; індійський шафран. 35. Мис, найзахідніша точка Європи. 36. Одна з офіційних мов
Афганістану. 37. Геометричне тіло, що утворюється обертанням прямокутного трикутника
навколо одного з катетів.

1
2
5

Пам’ятні дати
22.02.1732 — народився Джордж Вашингтон, американський державний
діяч, перший президент США, головнокомандувач американської армії під
час війни за незалежність у Північній
Америці.
24.02.1865 — народився Іван Липа,
український письменник i громадський
діяч.
24.02.1917 — народилася Тетяна Яблонська, українська художниця.
25.02.1841 — народився П’єр-Оґюст Ренуар, французький маляр і скульптор,
представник імпресіонізму.
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Вертикально:
1. Пряма лінія, що пролягає через вершину кута
і поділяє його навпіл. 2. Пристрій для скріплювання аркушів за допомогою металевих скобок.
4. Перерва між діями спектаклю або відділами
концерту. 6. Єдиний син у сім’ї. 7. Старовинна, популярна в турків, холодна зброя, що нагадує шаблю чи кинджал з увігнутим лезом. 13. Австрійська письменниця,
натуралістка, авторка багатьох популярних книжок про
природу та тваринний світ Африки. 14. Висота бічної
грані правильної піраміди. 16. Велике з’єднання військових кораблів. 17. Ігуменія жіночого католицького монастиря. 18. Гроші, які надають міжнародні організації для

наш календар

3

27

28

29

30

31

32

33
34
35

36
37

проведення наукових досліджень. 19. Морський розбійник, грабіжник. 20. Опера Джакомо Пуччіні. 21. Священна книга мусульман. 24. Дитина, яка має виняткові здібності, випереджає у розвитку своїх ровесників. 27. Розділ математики. 28. Гостра суперечка, що супроводиться
докорами, образами, погрозами. 29. Водоспад, що стікає
уступами. 30. Суцільна кам’яна маса, брила.
Склала Христина ВЕСЕЛА

25.02.1871 — народилася Леся Українка
(Лариса Косач-Квiтка), геніальна українська поетеса i драматург.
25.02.1887 — народився Лесь Курбас,
український актор, режисер, педагог,
теоретик театру.
25.02.1905 — народився Павло Вірський, український балетмейстер.
25.02.1909 — народився Микола Климишин (псевд. „Непоборний“), український політичний діяч, член ОУН у
Галичині.
25.02.1939 — помер Василь Данилевський, український фізіолог, академік
АН УРСР.
25.02.1954 — помер Юрій Яновський,
український письменник, драматург,
кіносценарист.

25.02.1964 — у Нью-Йорку помер Олександр Архипенко, український живописець i скульптор світової слави.
26.02.1841 — народився Віктор Ґюґо,
французький письменник, автор роману „Собор Паризької Богоматері“.
26.02.1886 — народився Ґеорґій Нарбут,
український графік.
27.02.1875 — народився Володимир
Філатов, український офтальмолог і
хірург.
27.02.1913 — народився Ірвін Шоу, американський письменник.
27.02.1918 — початок походу Українських Січових Стрільців проти більшовицьких військ, що напали на Україну.
28.02.1890 — народився Осип Сорохтей,
український графік і живописець.
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Увага:
конкурс!

Запрошуємо на великопостові реколекції
для працівників Національного університету
„Львівська політехніка“ на тему:

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

в конкурсі на найкраще читання
творів Тараса Шевченка.
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.

„Бути собою“.
У програмі науки та розважання над найцікавішим у своїх подробицях — Євангелієм від Марка,
духовно-молитовний вечір, перегляд фільму. Окрім цього, буде можливість приступити до Св. Таїнства Сповіді та взяти участь у Божественній Літургії.
Реколекції відбудуться у Святопреображенському монастирі сестер ЧСВВ (хутір Береги
біля Деревача) від 9 березня (19.00) до 11 березня
(12.00).
У вартість — 180 грн. — входить проживання,
триразове харчування, нічліг.
Реколектант — академічний капелан Львівської політехніки, доцент кафедри ХТС о. Тарас
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

Як подати оголошення
в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та приватних осіб.

• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
250 грн.;

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

• від розробки ідеї замовника редакцією до виготовлення кінцевого зразка — 350 грн.

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

Система знижок

Ціни подано з урахуванням податку на
додану вартість.

Незалежно від місця розміщення
і розміру:
• реалізація ідеї замовника
з використанням матеріалів замовника — 150 грн.;

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

Крайній термін подання оголошення —
десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів,
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Тел. (0322) 258-21-33,
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для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької
22 лютого — „Повернення Баттерфляй“ (балет). 18.00.
23 лютого — „Трубадур“ (опера). 18.00.
24 лютого — Аудіально-візуальний концерт Георгія Матвіїва
(бандура, м. Одеса). 15.00.
25 лютого — „Попелюшка“ (опера). 12.00, Музика дзеркальної
зали. 15.00, 16.00, „Есмеральда“ (балет). 18.00.
27 лютого — Музичний салон дзеркальної зали (концертна
програма). 19.00.
28 лютого — Симфонія танцю: світова класика і модерн
(одноактні балети). 18.00.

Національний академічний український
драматичний театр ім. М. Заньковецької
22 лютого — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.
23 лютого — „Голий король“. 18.00.
24 лютого — „За двома зайцями“ (прем’єра). 18.00.
25 лютого — „За двома зайцями“ (прем’єра). 13.00.
25, 28 лютого — „За двома зайцями“ (прем’єра). 18.00.
27 лютого — „Останній гречкосій“. 18.00.

Камерна сцена
25 лютого — „Мій Роден“ (прем’єра). 18.00.
28 лютого — „Тринадцята жінка“ (прем’єра). 18.00.

Львівський академічний театр
ім. Л. Курбаса
23 лютого — „Дихання“. 19.00.
24 лютого — „Апокрифи“. 19.00.
25 лютого — „Забави для Фауста“. 19.00.
28 лютого — „Благодарний Еродій“. 19.00.
Львівський академічний духовний театр „Воскресіння“
23 лютого — „Він, вона, вікно, покійник“. 19.00.

Львівський академічний драматичний
театр ім. Лесі Українки
23 лютого — „Баба Пріся“. 19.00.
24 лютого — „Слава героям?“. 19.00.
25 лютого — „Любов“. 19.00.

Перший театр
22 лютого — „Русалонька“. 11.30.
23 лютого — „Чєрєвічкі“. 13.00.
24 лютого — „Русалонька“. 14.00, „Небезпечна гра“. 19.00.
25 лютого — „Троє поросят“. 12.00.
27 лютого — „Куди зникло море“. 11.00, „Таїна буття“. 16.00.
28 лютого — „Чєрєвічкі“. 14.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи, які видав Національний університет „Львівська політехніка“:
диплом бакалавра ВК №33373196 на ім’я: Борецький Роман Богданович;
диплом магістра М17 №083064 та додаток до нього на ім’я: Василишин
Оксана Ігорівна;
студентський квиток на ім’я: Згурський Станіслав Андрійович;
студентський квиток на ім’я: Беляєвська Христина Сергіївна;
студентський квиток на ім’я: Попович Вікторія Андріївна;
студентський квиток на ім’я: Лесик Марта Романівна;
студентський квиток ВК №10964338 на ім’я: Тарасова Дарія Сергіївна;
студентський квиток на ім’я: Прадід Назарій Васильвич;
студентський квиток ВК №11828863 на ім’я: Коломієць Юлія Андріївна.
Вважати недійсним диплом молодшого спеціаліста, виданий Львівським технікумом радіоелектроніки на ім’я: Тлущ Олег В’ячеславович.
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