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Що для вас означає піст?
19 лютого розпочався Великий
піст або Чотиридесятниця
— найтриваліше харчове й
духóве стримування, що є
приготуванням до одного із
найбільших християнських
свят — Великодня.
Порівняно з Різдвяним постом
обмеження більш строгі.
Дозволяється вживати овочі,
фрукти, каші, бобові, як альтернативу тваринному білку,
хлібобулочні вироби (без
додавання вершкового масла
та яєць). Під забороною
перебувають м’ясо, молочні
продукти, яйця, алкоголь,
шоколад та інші солодощі,
цукор. Триватиме передвеликодній піст до 7 квітня.
Моя прабабця завжди говорила: „у піст — головне не їсти
людей!“, тепер ті слова не дає
забути моя мама. Великий
піст — це не просто гастрономічне обмеження. Ці дні,
призначені допомогти людині стати кращою, добрішою
— це час пізнати свої духовні
вади і стати до боротьби зі
своїми пристрастями. Церква
називає цей період духовною
весною — часом, коли людські душа, дух і серце покликані пробудитися і наповнитися Богом. Глава Української
греко-католицької церкви
Святослав Шевчук говорить
про три речі, які допомагають
правильно і глибоко пережити час Великого посту —
молитву, піст і милостиню.
— Упродовж року ми часто нашою увагою є звернені назовні, при помочі різних розваг
і подій, які витягають нашу
увагу з нашого внутрішнього
світу до світу, який проминає,
— говорить Блаженнійший.
Постом він називає насамперед „стриманість від усього
того, що відволікає нас від
особистого спілкування і
зустрічі з Богом“.
Основа посту — стриманість
від зла. Блаженнійший закликає цими днями бути милосердними і „навчитися бачити
у потребуючих присутнього
вічного живого Бога“.

Тетяна Вишеславцева, студентка першого курсу
магістратури Інституту хімії та хімічних технологій:

„Постити доцільно, якщо ви справді
маєте високу мету“
Піст — це добровільне обмеження себе не лише в їжі, але
і в розвагах задля духовного росту людини та наближення її до Бога. Звичайно ж, потрібно доповнити цей обряд
молитвами та відвідуванням богослужінь. Постити доцільно,
якщо ви справді маєте високу мету, наприклад, у час Великого посту духовно
підготуватись до Великодня. А якщо просто обмежуєте себе у їжі, не підходячи
до цього комплексно, без розуміння суті цих обмежень, то це не має сенсу.
Костянтин Лаптєв, випускник Інституту архітектури:

„Це духовний стан людини, яка
впокорюється перед Богом“
Піст — це утримання від їжі і від різних розваг — переважно так наші люди зараз це сприймають Але піст — це
не голодування чи лікування дієтою, він має інше, набагато
глибше, значення. Якщо коротко, піст — це духовний стан
людини, яка впокорюється перед Богом, молиться і вивчає себе.
Зараз люди роблять вигляд, що постять. Я, наприклад, не знаю тих, хто витримав увесь піст — від початку і до кінця. Багато хто постить в останній тиждень,
в останні три дні, в останній день, але я вважаю, що це не зовсім правильно. Я
не пощу, бо знаю, що не протримаюся стільки часу без забороненої їжі, хоча,
кажуть, що це корисно.
Андрій Гурський, студент четвертого курсу Інституту
енергетики та систем керування:

„Це можливість випробувати свою
силу волі“
Я вважаю, що піст — це не лише релігійне явище, але й
можливість випробувати свою силу волі. Йдеться не тільки
про їжу, а й про ставлення одне до одного. На практиці, на
жаль, воно не дуже працює. Я стараюся, так би мовити, „постити“ не тільки під час самого посту, а й упродовж усього року. Немає жодного
значення, який це період у році, бо, окрім релігійного, цих 40 днів мають таке ж
значення, як і всі решта.
Олена Дмитерко, випускниця Інституту права і психології:

„Важливо відповідати за свої вчинки
не тільки під час посту“
Піст дає можливість очистити не лише тіло, а й душу
від негативних думок, допомагає розібратися в собі та
налаштуватися на позитив. Під час посту радять утримуватися не тільки від деяких продуктів, але й від проявів
гніву, заздрощів, агресії. На мою думку, важливо відповідати
за свої вчинки постійно, а не тільки під час посту. Ніколи не розуміла, навіщо
комусь заздрити? Агресію та злість теж варто викорінювати зі своєї душі і зі
свого життя не лише під час посту. А ще важливо — вміти вчасно визнавати
помилки і попросити вибачення у людини, яку ти образив.
Міркувала й опитувала Анастасія МОЗГОВА
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„Горизонт-2020“ відкриває нові обрії
-поміж пам’ятних дат,
які ввійдуть до історії
Національного університету „Львівська політехніка“, однозначно буде й
19 лютого 2018 року, коли
наш університет із візитом відвідав генеральний
директор Європейської
комісії з питань європейської політики сусідства
та переговорів щодо розширення ЄС Крістіан Даніельсон.

| Світлина Наталії Павлишин
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Приїзд високого гостя разом із
делегацією, у складі голови EUAM в
Україні Кестутіса Лянчінскаса, керівника Групи підтримки України
Петера Вагнера й керівника програм співпраці Представництва
ЄС в Україні Беренда де Гроота,
мав на меті насамперед проінспектувати ефективність фінансування проектів програм Євросоюзу
на території Львівщини, зокрема
використання ґрантових коштів
дослідницького проекту „Гори-

зонт-2020“, який координує Львівська політехніка.
— Наш університет уже давно
розвиває плідну співпрацю з усіма
країнами ЄС. Візит таких високоповажних гостей до Львівської політехніки — це важлива для всієї
академічної спільноти подія, що
закладає ще одну міцну підвалину
у зміцнення українсько-європейських відносин, — наголосив ректор Львівської політехніки професор Юрій Бобало.

Крістіан Даніельсон акцентував на важливості розвитку сучасної професійно-технічної освіти в
Україні. Він зазначив, що в Європі
середньотехнічна освіта у тренді й
не відокремлена від вищої освіти.
Чимало говорили й про працевлаштування випускників Львівської політехніки, наголошуючи на тому,
що європейський ринок праці важливий, але випускники українських
Закінчення на 5 с. m

співпраця

Політехніки зможуть навчатися у США

Л
| Світлина Наталії Павлишин

ьвівська політехніка співпрацюватиме у декількох напрямах із Технічним
коледжем Форсайт Північної Кароліни (США). Угоду про це підписали
у березні минулого року, а погоджувальна зустріч відбулася 22 лютого.

Координатор міжнародної співпраці коледжу,
керівник департаменту

технології дизайну, голова програми цифрових ефектів та анімації

Герберт Барнс і керівник
школи архітектурного
дизайну Тодд Шоаф обговорили з ректором Національного університету
„Львівська політехніка“
професором Юрієм Бобалом, проректорами Наталією Чухрай та Романом
Коржем і представниками кількох інститутів
нашого університету напрями, в яких розвиватимуть співпрацю. Йшлося,
зокрема, про можливість
навчання та стажування
наших студентів у цьо-

му коледжі, викладання
американських науковців
у нашому університеті,
спільні наукові розробки
та дослідження.
Важливо й те, що зацікавленість двостороння.
Тим більше, що Герберт
Барнс уже понад рік співпрацює з Інститутом економіки і менеджменту і
не раз виступав з лекціями
перед студентами цього
інституту. Зацікавилися
американці й діяльністю
Tech StartUp School та
розглядатимуть можливості спільних проектів і
стартапів.
Наталія ПАВЛИШИН
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конференція

Від підготовки фахівців — до втілення змін

Т
| Світлина Ірини Мартин

акий лейтмотив III Всеукраїнської науково-практичної
конференції „Автобусобудування та пасажирські перевезення в
Україні“, що розпочалася у Львівській політехніці, а продовжилася
у Славську.

Учасники заходу, який організувала Львівська політехніка (кафед-

ри автомобілебудування і транспортних
технологій) спільно
із ВАТ „Укравтобуспром“, — здебільшого представники
навчальних закладів,
які готують інженерів-транспортників,
а також практики
транспортних й автомобілебудівних
підприємств. На конференцію прибуло близько 50-ти
делегатів зі Львова, Луцька, Києва,

Харкова, Одеси, Кривого Рогу, а також польські колеги. На секційних
засіданнях ішлося про автобусо- та
автомобілебудування, інновації у
перевезеннях колісним транспортом. Фахівці та науковці, обговорюючи ситуацію в автобусобудуванні,
говорили, зокрема, про високі перспективи випуску електроавтобусів.
Як розповів голова оргкомітету
конференції Микола Боднар, значну увагу зосереджено на обговоренні підготовки студентів, залученні їх
до міжнародних ґрантових програм,
зокрема до програми „Еразмус+“. І
друге питання, яке обговорили, — це
поєднання зв’язків між навчальним
процесом і виробництвом.
Ірина МАРТИН

міжнародна виставка

Спільне зацікавлення університету
і роботодавців

У

форумі освіти і кар’єри, що відбувся 23–24 лютого у торговому
центрі „Форум“, узяли участь представники освіти і бізнесу.
До заходу долучилася і Львівська політехніка.

| Світлини Ірини Мартин

Презентації навчальних закладів
і бізнес-підприємств, моделі створення кадрової біржі, можливості
кар’єрного розвитку, обговорення
ролі школи у виборі професії, проблем, потреб та потенціалу профтехосвіти, теорії і практики вищих
навчальних закладів у підготовці
фахівців, а також панельні дискусії:
„Точки дотику у підготовці фахівців
21 століття“, „Покоління Z: мотива-

ція та управління“. Усе це відбувалося впродовж двох днів. Відвідувачі
виставки — школярі, яким час уже
вибирати фах, а також студенти,
котрі переймаються практичним
застосуванням своїх професійних
знань. До слова, у цьому їм готова допомогти нещодавно створена
кар’єрна платформа STUDLAVA (теж
учасниця виставки), яка пропонує
зацікавленим у пошуку роботи чи
стажування зареєструвати своє
спрощене резюме
як відгук на запит
роботодавця.
Серед тих, хто
привітав учасників
заходу, — нардеп
Оксана Юринець,
студентський мер
Олександр Николяк, керівник Центру європейської
культури і освіти
Михайло Дідух,
виконавчий ди-

ректор Львівської освітньої фундації Мар’яна Кащак, представник ради
підприємців при Кабміні Ростислав
Сорока. Під час представлення навчальних закладів про Львівську
політехніку розповів директор Інтелектуального навчально-наукового центру професійно-кар’єрної
орієнтації Олександр Захар’яш.
Усі учасники заходу зійшлися на
основному спільному намірі — щоб
ідеї, напрацьовані під час дводенного форуму, були втілені у співпраці університетів та роботодавців, а освітні реформи проклали
місток між школою, університетом
та бізнесом.
Ірина МАРТИН
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коротко

„Горизонт-2020“
відкриває нові обрії
m Закінчення. Початок на 3 с.

| Світлина Наталії Павлишин

технічних вишів мусять
мати добру мотивацію, щоб залишатися в
Україні. Саме перемога
Львівської політехніки
в проекті IMAGE є свідченням того, що українські науковці конкурентоспроможні.
— Я радий, що Україні вдалося доєднатися
до програми 2015 року.
Українські дослідники,
наукові й навчальні заклади та інноваційні
підприємства можуть повноцінно
брати участь у цій транснаціональній діяльності на рівні з іншими
країнами-членами ЄС та країнами-кандидатами на вступ до Євросоюзу, — підкреслив Крістіан
Даніельсон.
У Програмі, окрім Політехніки,
візьмуть участь ще вісім університетів та інноваційних фірм із України, Німеччини, Франції, Польщі.
Передбачено, що працівники новоствореного Науково-навчального центру інноваційних технологій і наноінженерії, де працю-

ватимуть не лише політехніки, а й
фахівці у сфері матеріалознавства
та нанотехнологій з інших дослідницьких інституцій Львова, їздитимуть за кордон для проведення
досліджень. А також до нашого
університету приїжджатимуть
іноземні науковці від партнерів
консорціуму з Німеччини, Франції
та Польщі. Вони провадитимуть
наукові дослідження на створених
експериментальних установках у
лабораторіях Центру.
Наталія ПАВЛИШИН

дискусія

Філософія і нанотехнології

13

лютого у стінах головного корпусу Національного університету
„Львівська політехніка“ відбулося засідання дискусійного
клубу „Філософські проблеми науки і техніки“.

| Світлина Анастасії Мозгової
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Організатором події виступив
осередок Українського фізичного
товариства при Національному
університеті „Львівська політехніка“. Тему засідання окреслено
доволі широко і звучала вона як
„Нанотехнології“. Подія справді
відбулася у формі активної дискусії, ба більше, деякі учасники
вели запальну полеміку щодо
порушених питань.
Анастасія МОЗГОВА

Виші почнуть отримувати базове
фінансування на науку вже
від 2019 року. Такі сподівання
висловила міністр освіти і науки
Лілія Гриневич та запевнила, що
МОН робить для того все можливе. На її переконання, університетська наука обходиться державі мізерно, однак приносить
результати, готові до впровадження. Тому, крім конкурсного
бюджетного фінансування, за
яким можна підтримати 2–3
наукові теми на рік, з цього року
запланували базове фінансування науки, зокрема її напрямів:
економіки й обороноздатності.
МОН запрошує науковців до
конкурсу на найкращу наукову
працю з теоретичних та прикладних аспектів порівняльного аналізу діяльності дослідників, наукових колективів
та наукових установ України.
Таким чином МОН хоче залучити
експертів обговорити проблеми
оцінювання національної науки,
а також про аналіз ефективності
використання електронних баз
даних у науковій роботі. Учасниками конкурсу можуть стати працівники вишів і наукових установ
МОН та НАН. Для цього треба
до 20 березня подати заявку та
запропонувати проект, близький
до визначених тем. Докладніша
інформація — на сайті МОН.
Інженери Львівської політехніки сконструювали підйомник
для людей з особливими потребами, що мешкають в одному
зі сихівських будинків. Таким
чином кафедра механіки та
автоматизації машинобудування
ІІМТ відгукнулася на прохання
керівника місцевого житлового
комунального підприємства. Над
проектом працював професор
Ігор Кузьо спільно із доцентами
— Юрієм Шоловієм та Володимиром Боровцем. Тепер розробники
отримали ще одне замовлення
від комунального підприємства, що на Патона. Працівники
кафедри планують розробити
такі підйомники і для навчальних
корпусів Політехніки, щоб ними
могли користати студенти та
аспіранти з особливими потребами.
За матеріалами інформагенцій
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У підручниках англійської —
безліч помилок

У

цьому переконаний провідний спеціаліст НТБ, колишній
викладач кафедри іноземних мов Львівської політехніки, до
того ж математик, фізик, інженер Яромир Войтович.

— Не беруся судити про викладання англійської мови в університеті, але хочу сказати, що англійське
мовлення на фізико-математичних і
технічних дисциплінах є на неприй-

нятно низькому рівні, — розпочинає
співрозмовник. — Чому? Студентів
вчать не того, що їм найбільш потрібно. Замість навчати їх правильно висловлювати строгі математичні
формулювання, судження, доведення
теорем, увагу зосереджують на розмовній, повсякденно-побутовій мові.
— Можливо, студенти відразу не готові до вивчення мови на професійному
рівні і тому потрібно спершу опанувати
її на побутовому, особливо коли йдеться
про навички розмовляти англійською?
— Річ у тому, що тепер більшість
студентів прекрасно знає розмовну
англійську зі середньої школи. А в
університеті їх уже треба вчити перекладати фізику, математику і технічні
дисципліни. За програмою це передбачено з молодших курсів. І робити це

потрібно правильно, без мовних покручів та абсурдів. І тут виникає питання про підручники та посібники,
за якими вчаться студенти. На жаль,
помилок у них багато.
— Можете навести конкретні приклади?
— Звісно, що так. До прикладу:
„Англійська мова для фізиків“ (автори: О. Брона, Л. Сологуб, О. Цурковський), видавництво ЛНУ ім. Франка. У вправі на 28-ій сторінці 9 із 10
речень перекладено з англійської
на українську недобре, а в одному з

них — ціла система помилок: і дезінформативних, й абсурдних. У другій
десятці речень 8 із 10 мають неправильний переклад. Другий приклад:
„Іноземна мова професійного спрямування. Англійська
мова для математиків“
(колектив авторів, на
жаль, нашої кафедри
іноземних мов). На сторінці 62-ій у першому
реченні — 5–6 помилок.
Третій приклад — це найпопулярніший в Україні підручник із науково-технічного перекладу авторства
А. Коваленко, призначений для ліцеїв, гімназій, спецшкіл. Цитую: „КінеМАтична (замість кінетична — авт.)
енергія — це енергія руху, а потенціальна — енергія спокою“. Отож, маємо два
ляпсуси. Далі читаємо:
„Перерван електричний
ланцюг“. Хіба не можна
написати „розімкнуте
електричне коло“ і не
вдаватися до дослівного
перекладу з російської
„электрическая цепь“?
І нарешті четверта цитата: англійськомовна версія підручника з біофізики та медичної інформатики для
студентів медуніверситетів України
(колектив авторів за редакцією В. Марцинюка).
Тут коментарі зайві: відразу видно незв’язані
набори слів замість речень. Особливо вражає
переклад фрази „з цього випливає“:
it swims out. Усі ці посібники мають
міністерські грифи, схвалення професорів-філологів.
— Чи Вам відомо, студенти яких
університетів навчаються за цими
підручниками?
— Останній підручник, який я
процитував, використовують у Львівському медуніверситеті, Тернопільській медакадемії. За підручником
„Англійська мова для фізиків“ здебільшого навчаються в університеті
Івана Франка, підручник для матема-

тиків використовують у Львівській
політехніці.
Для мене тут очевидний висновок, що за останні 25 років ставлення
в українській освіті до якості англійського мовлення у фізико-математичних і технічних галузях безвідповідальне. У нас часто не беруть до
уваги, що у мові те саме слово має
різні значення, залежно від контексту. Скажімо, фізики чомусь перекладають torque як „момент сили“.
Насправді таке трактування доречне
лише тоді, коли йдеться про крутний
момент, натомість коли говоримо про
важіль, то треба вживати moment of
force. Так само „електропровідність“
часто плутають із „неперервністю“, а
цей термін має три різні варіанти перекладу. Також помилково вважають,
що „вага“ і „маса“ мають спільний
варіант перекладу. У нас часто забувають і про те, що в англійській мові
коми ставимо не за такими правилами, як в українській, бо тоді означення, формулювання теорем, законів
матимуть цілком інше тлумачення.
Також в англійській мові багато слів
не відмінюємо за відмінками, рода-

ми, особами (виняток — третя особа
однини), числами. І це невідмінювання треба компенсувати відповідним уживанням ком, порядком слів у
реченні. Знаю, що навіть на факультетах іноземних мов студентів перестали навчати відмінності вживання
розділових знаків у англійській мові.
— Яким Ви бачите розв’язання цієї
проблеми?
— Закликаю своїх колег до дискусії. Пропоную провести з цього приводу круглий стіл, семінар. У Львівській політехніці є кільканадцять
осіб, які на професійному рівні знають не лише англійську, а й фізику,
математику чи інженерію. Їх можна
зорганізувати в команду: рецензувати
переклади підручників, обговорювати їх і внаслідок цього підготувати
зразкове для всієї України англійськомовне дублювання навчально-атестаційної літератури.
Розмовляла Ірина МАРТИН
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Економічна безпека —
на трієчку з мінусом

Е

кономічна безпека України — запорука стійкості до внутрішніх
та зовнішніх загроз, це і задоволення потреб особи, сім'ї,
суспільства, держави. Про такі важливі для всіх нас питання
говоримо із доцентом кафедри теоретичної та прикладної
економіки ІАПО Богданом Іличком.

— Є міжнародна практика розвитку економіки
(мова про динаміку ВВП,
інфляцію, доходи громадян тощо), якої кожна держава мусить
дотримуватися,
— каже мій співрозмовник. — В
Україні питання економічної
безпеки на законодавчому рівні
затвердили 2003
року, а останні
методичні рекомендації видано
2013 року. Якщо
говорити відверто, — то стан економічної безпеки України не тішить,
він тобто тягне десь на трієчку з мінусом (враховуючи критерії та індикатори складових економічної безпеки). А все тому, що рівень тіньової
економіки в нас перевищує 40 відсотків. На жаль, упродовж багатьох років питанням економічної безпеки у
нас ніхто як не переймався, так і не
переймається. Ба більше, керівництво держави взагалі не звертає уваги
на це важливе для держави питання.
— Який рівень тіньової економіки
безпечний?
— Згідно з Методичними рекомендаціями щодо розрахунку рівня
економічної безпеки України оптимальний рівень тінізації економіки
держави від 0 до 13% — задовільний,
від 13 до 18% — незадовільний, від
18 до 22% — небезпечний, від 22 до
25% — критичний. Понад 30% — це
абсолютно небезпечний стан, бо
рівень економічної безпеки дорівнює нулю. Тож нормально рухатися
вперед нам заважає відтік поза межі
держави значних обсягів коштів, які
через злочинні схеми акумулюються
в руках дуже обмеженого кола осіб.
Це не лише зменшує сукупний по-

пит усередині України, а й провокує
штучне гальмування потенціалу
розвитку національної господарки.
— То як же можна виправити
цю ситуацію?
— Насамперед, слід навести елементарний порядок
у роботі державних органів,
бо без цього жодна з економічних реформ в Україні
не матиме позитивного
ефекту. До прикладу:
незважаючи на постійні оптимістичні
прогнози керманичів,
на практиці рівень
життя знижується,
а чисельність українців скорочується.
Натомість статки корупціонерів стабільно зростають, про що переконливо свідчать закордонні публікації.
Щоб змінити ситуацію, найперше
необхідно вирішити проблему з монополістами-олігархами, які щороку
обдирають нас щонайменше на 6–8
мільярдів доларів США. Це фантастичні кошти. Якщо до вирішення
проблеми підійти правильно, то
тіньовий сектор з основної загрози
можна перетворити у найбільш фінансово спроможний рушій економічного розвитку. Це означає, що
впродовж 4–5 років поспіль національне господарство зростало б на
15–20%. При цьому реальний рівень
життя пересічних українців щороку
зростав би на 50–70% .
— Звучить фантастично…
— І це ще не все, адже зростання
доходів значно пожвавило би попит на товари та послуги дрібних та
середніх підприємців, позитивно
вплинуло б на їхні доходи і збільшило б частку середнього класу.
— І який вихід із цієї ситуації?
— Процес поетапного системного обмеження тіньової економі-

ки не потребує додаткових коштів.
Необхідна лише політична воля
керівництва держави та бажання
це здійснити. В Україні достатньо
фахівців, спроможних взятися за цю
справу.
— Зокрема, їх готує і Ваш інститут.
— Ми готуємо спеціалістів з публічного адміністрування, потреба в
яких дуже зростає у ході адміністративної реформи. Зокрема із трьох
курсів, які читаю я, а це — макроекономіка, публічне адміністрування, аналіз діяльності суб’єктів
господарювання на товарних ринках, — студенти виконують наукові
роботи. Інформацію для цих робіт
вони отримують самостійно із даних
Державного комітету статистики,
сайтів районних державних адміністрацій, інтернет-ресурсу „СМІДА“
та багатьох інших джерел. Головне,
щоб студент, засвоюючи знання,
відчував їхню важливість для власного розвитку та актуальність проблем, які він досліджує.
— З ким кооперуєтеся на теренах
Львівщини?
— Із Національною академією
державного управління при Президентові, з кафедрою економічної
безпеки Львівського державного
університету внутрішніх справ, із
багатьма громадськими організаціями, політичними партіями.
— Маєте якісь конкретні пропозиції для обласної ради?
— Хочемо їм запропонувати пілотний проект поетапного зменшення рівня тіньової економіки в
області. Питання лиш у тому, чи
дослухаються до думки науковців.
Наразі бачимо, що фінансовий стан
територіальних громад у нас один
із найгірших в Україні (є лише три
самодостатні громади). Ми готові
допомогти владі створити на Львівщині регіональний мікроклімат,
який би поетапно обмежував тіньову
економіку, давав можливість краще
розвиватися малому підприємництву, підсилював фінансовий стан
об’єднаних територіальних громад.
До речі, позитивний приклад Львівщини міг би бути добрим прикладом
для України загалом.
Спілкувалася
Катерина ГРЕЧИН
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Приємні несподіванки, що змінюють
життя
І
сторію Політехніки творять не лише визначні люди, які колись
тут навчалися, стали відомими науковцями, героями країни.
Її щоденною працею творять викладачі, студенти, загалом усі
політехніки.

Старший викладач кафедри
телекомунікацій ІТРЕ Орест
Костів навчався на кафедрі
електронно-обчислювальних машин тодішнього факультету
автоматики. Ще студентом цікавився й
вивчав персональні
комп’ютери, які
тоді були рідкістю. Коли ж у Політехніці почали
створювати перші комп’ютерні
класи, професор Іван Прудиус запропонував йому посаду інженера
радіотехнічного факультету для підготовки такого класу. З легкої руки
очільника факультету обслуговував
комп’ютери, а потім став системним адміністратором. Зі створення
в ІТРЕ кафедри телекомунікацій, на
запрошення професора Маркіяна
Павликевича, перейшов туди.
— Практично за ці роки Орест
Любомирович створив потужну
школу системного адміністрування
телекомунікаційних інформаційних
мереж, яка має свій рівень не лише в
Україні, а й за кордоном (наші кращі
системні адміністратори працюють
у Польщі, Німеччині, Австрії, Чехії), — відзначає завідувач кафедри
телекомунікацій професор Михайло
Климаш. — Він належить до людей,
на яких завжди можна опертися.
Дуже сумлінно ставиться до роботи,
до студентів, порядний, конструктивний. Хоча більше уваги приділяє
студентам, обладнанню, системному адмініструванню, академії, однак
не втрачаємо надії побачити його і
серед наукової спільноти кафедри.
Добре відгукується про колегу
й заступник декана базової вищої
освіти ІТРЕ доцент Роман Колодій:
— Орест Костів — дуже скромний, організований і цілеспрямований: він не лише створив лабораторію, яких в Україні не так багато, а й
підняв її на всеукраїнський рівень.

Шкільні секції академії Cisсo,
його дітище, є одними із центрів профорієнтаційної роботи. Його поважають колеги, задоволені своїм викладачем і студенти, адже
ставиться до них, як до
рівних. Дуже надійний,
справедливий, патріот України:
був учасником Революції на
граніті, згодом
і Революції Гідності. На волонтерських засадах готує військових зв’язківців для нинішнього війська.
— Так уже повелося, що в моєму житті час від часу трапляються
приємні несподіванки, які змінюють моє життя, — каже Орест Любомирович. — До приємних випадковостей належить і моя участь у
конференції і виставці „Cisсo Експо“. Там познайомився з поважним
менеджером академії, яку тоді вже
добре знали на українському ринку. Він запропонував мені створити
таку академію у Львівській політехніці. До того ж на кафедрі знайшов
багато своїх однодумців, з якими
легко працювати й готувати нове
покоління фахівців і справжніх громадян України.
Нині Орест Костів працює на кафедрі старшим викладачем, завідує
кафедральною лабораторію Cisсo, є
інструктором української академії,
керівником центру підготовки інструкторів (таких в Україні є 7). До
речі, у січні його нагородили пам’ятною нагрудною відзнакою війська
зв’язку Збройних сил України за активну роботу в підготовці кадрів.
А ще він дуже непосидючий: коли
нема занять у лабораторії, обов’язково їздить західною Україною,
відвідує школи, ліцеї, розмовляє
з дітьми, розповідає про переваги
навчання у Львівській політехніці.
Унаслідок таких відвідин було ство-

рено академії Cisсo у Володимирецькому ліцеї на Рівненщині, у гімназії
„Євшан“ та ЗСШ № 67 у Львові, які
всіляко підтримує і Львівська політехніка.
— Маємо певні успіхи, бо вчителі інформатики цих навчальних
закладів радо з нами співпрацюють,
— говорить Орест Костів. — Але так
щастить далеко не всім, бо кваліфіковані інформатики, через невелику платню, не бачать себе в школі.
Працюємо зі школярами різними
способами. Нещодавно за співучасті менеджера академії кіберполіції України спільно з академіями
НТУУ „КПІ“, Львівською політехнікою, Запорізькою інженерною
академією та Тернопільським національним технічним університетом
ім. І. Пулюя провадили Всеукраїнський день, присвячений безпеці в
інтернеті. Такі заходи мотивують
школярів до обрання фаху. Крім цього, не забуваймо, що в нас — війна.
На жаль, ще багато є таких, котрі не
розуміють, що не всяку інформацію
можна викладати в соціальних мережах, озвучувати по телебаченню
чи писати у пресі, бо так можна серйозно підставити армію, конкретні
регіони і навіть рідних. Спільно з
колегами інших навчальних закладів як волонтери навчаємо вояків
різних тонкощів військової справи
з безпеки загалом і кіберзагрози зокрема. Це наш обов’язок. Спочатку
таку ініціативну групу творило п’ятеро осіб, нині нас — понад 20 з усіх
регіонів України. Завдяки волонтерській ініціативі військовослужбовці безоплатно навчаються з основ
мережних технологій й отримують
сертифікати спеціаліста мереж з
маршрутизації та комутації.
Орест Костів любить свою справу, має чимало планів на майбутнє, які озвучувати не поспішає, бо
вважає, що їх спочатку треба зреалізувати, а вже потім хвалитися. У
вільний час вивчає історію рідного
краю, намагається не пропускати нічого нового серед фахових видань,
дбає про поповнення своїх професійних знань і дальший професійний
ріст.
Катерина ГРЕЧИН
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Науково-технічній бібліотеці 2015 року створено групу з вивчення архівних матеріалів та
підготовки до видання Енциклопедії Львівської політехніки.

Львівська політехніка матиме
свою енциклопедію

Технічна освіта у Львові існує
понад 200 років. Започаткувала
її Реальна школа, яка була тісно
пов’язана з дальшим розвитком
Вищої політехнічної школи, що
сьогодні відома як Національний
університет „Львівська політехніка“ — найстарший технічний університет України.
Історично склалося так, що, незважаючи на солідний вік, Львівська політехніка так і не має сьогодні повного опису своєї історії,
особливо її початкового періоду. І
все ж у пресі кінця ХІХ — початку
ХХ ст. знаходимо достатньо різноманітних публікацій про діяльність
Львівської політехніки. Відомості
про ці публікації частково висвітлено в бібліографічному покажчику „Львівська політехніка в публікаціях (1844–2013 рр.)“, укладеному в Науково-технічній бібліотеці,
та у виданні „Львівська політехніка
у пресі (1844–1900)“, яке підготувала кафедра історії України та етнокомунікації Національного університету „Львівська політехніка“.
Головна праця історичної спадщини „Цісарсько-королівська політехнічна школа у Львові“ професора В. Заячковського вийшла
друком 1894 року. У ній початки
Львівської політехніки віднесено
до 1844 року, коли було створено
Технічну академію, але подано
також докладний опис створення
Реальної школи у Львові та її існування до 1894 року. Це особливо
важливо через те, що її архівні матеріали було знищено під час розгрому антиавстрійського повстання 1848 року. Тоді ж згорів і архів
Технічної академії. Отож, книга
В. Заячковського є основним матеріалом для роботи над історією
початків Львівської політехніки.
1932 року постає нова книга —
„Політехніка львівська її стан і
потреби“, яку підготував колектив
професорів-політехніків. Історичний нарис розвитку Політехніки зробив професор Отто Надольський, інженер-гідротехнік,

ректор у 1926 і 1933 роках. Ці дві
праці створюють образ Львівської
політехніки до кінця 30-х років ХХ
століття.
Наступні праці про Політехніку з’явилися лише в 90-х роках ХХ
століття. Це монографія професора Збислава Поплавського „Історія
Львівської політехніки 1844–1945“,
яку випущено у видавництві „Оссолінеум“ 1992 року та колективна
праця професорів Вроцлавської
політехніки „Політехніка львівська
1844–1945“. У обидвох книгах опис
початкового періоду базується на
праці В. Заячковського.
Тоді ж і ми вирішили видати історію нашого навчального закладу
українською мовою. За це взявся
професор кафедри фізики Микола Буцко, який упродовж багатьох
років збирав і вивчав архівні документи. У наступні роки вийшло
кілька видань, у яких погляди на
історію Політехніки не різняться
від попередніх, а основна частина
тексту ілюструє сучасний навчальний і науковий процес.
Історією Львівської політехніки цікавляться і закордонні колеги. У Гірничо-гутничій академії
в Кракові 2013 року видано три
томи зі серії „Історія шкільництва
і освіти на Кресах південно-східних колишньої ІІ Речі Посполитої“, присвячені Львівській політехніці. 2015 року в Німеччині у
Штудґартських зошитах історії
науки і техніки доктор Генріх Діхтен опублікував велику, обсягом
294 сторінки, працю „Politechnika
Lwowska“ у Львові. Історія вищої
технічної школи в мультинаціональному середовищі“. Книга широко описує початки інженерної
справи в Європі, реформування
шкільної освіти в Австрії, перші
технічні заклади в Габсбурзькій
монархії, короткий нарис історії
Львова до кінця XVIII століття і
початки технічної освіти у Львові. Тут досить докладно описано
про існування реальних шкіл та
про проект створення Технічного

інституту у Львові. Представлені
монографії є основним джерелом
для нинішньої підготовки історичної частини енциклопедії.
Другим джерельним матеріалом є так звані „Програми“ Львівської політехніки, де викладено навчальні плани, вказано викладацький склад навчального закладу і
т. п., які зберігаються у фонді НТБ.
Дуже помічними для створення біограм персонального складу
політехніки є особові справи, які
зберігаються в архіві університету. Неоціненну допомогу в пошуковій роботі нам надає завідувачка архівом Н. Косач. У особових
справах, окрім біографічних матеріалів, прочитуємо й про особливості повсякденного життя
Політехніки. Можна знайти відомості про заохочення викладачів
преміюванням у вигляді відрізу
матерії на пошиття костюма, що
було життєво необхідним у повоєнні роки; про ідеологічні переслідування (справа доцента РТФ
М. Плетінки, якого було звільнено
за те, що відвідав меморіал УГА на
Янівському цвинтарі тощо).
Група працює у складі авторів
цих рядків та провідного спеціаліста А. Петрушка. Уже укладено
словник енциклопедичних статей,
визначено критерії опрацювання
фактичного матеріалу щодо осіб,
біограми яких будуть розміщені у
виданні. Опрацьовано близько ста
біограм довоєнних професорів,
інтенсивно йде робота з вивчення
особових справ викладачів до 2000
року.
Значний джерельний матеріал
ще чекає на своїх дослідників у
Центральному державному історичному архіві у Львові та в Державному архіві Львівської області.
Олександр ШИШКА,
вчений секретар
Науково-технічної бібліотеки
Львівської політехніки,
Людмила ВОЛКОВА,
завідувачка сектора НТБ
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о 150-ліття „Просвіти“ і 30-ліття її відродження в Україні та 30-ліття діяльності у Львівській
політехніці продовжуємо публікувати спогади активістів просвітницького руху. Про роботу
мовної комісії Товариства розповідає професорка кафедри української мови Львівської політехніки
Ірина Фаріон.

Мовна основа „Просвіти“
Деросійщення
навчальнонаукового процесу
Із заснуванням катедри української мови у
Львівській політехніці (25
грудня 1989 р.) університетська „Просвіта“ стала
невід’ємною частиною
нашого катедрального навчально-виховного життя.
Від 90-х років і до початку
двохтисячних я мала за
честь очолювати мовну комісію цієї одержимої організації, аж поки повністю
не перейшла до політичної
роботи. Проте моя співпраця з „Просвітою“ ніколи не припинялася, а хіба
набувала різних форм і передусім у всеукраїнському
масштабі.
На початку 90-х років
основне завдання „Просвіти“ у Політехніці, зокрема
її мовної комісії, полягало
в деросійщенні цього вишу
на рівні внутрішнього документування та навчально-наукового процесу.
Йшлося передусім про
переведення всього обігового документування та
навчально-методичного
матеріялу на українську
мову. Просвітяни, зокрема катедра української
мови разом із завідувачем Геннадієм Вознюком,
здійснили тоді колосальну
роботу з перекладу відповідних зразків справочинства, надали визначальну
допомогу у переведенні
всього методичного матеріялу державною мовою.
Одним із перших завдань новоствореної катедри стало запровадження
різнорівневих курсів української мови для викладачів та інших працівників

Львівської політехніки.
Від початку 1990 р. запрацювали курси: початкового рівня, де навчали
української мови тих, хто
її не знав; середнього рівня (зорієнтовані на осіб,
які потребували вивчення
граматичних особливостей української мови, маючи певний словниковий
запас і досвід спілкуван-

ня українською мовою);
третього рівня (вивчення
української стилістики
та культури мови). Вони
охопили всіх охочих підвищити свої знання української мови не лише для
побутових потреб, а й для
професійної діяльності
(важливе місце в програмах курсів було відведено
науково-термінологічним
аспектам).
Адресною авдиторією
курсів третього рівня були
провідні науково-педагогічні працівники спеціяльних та загальноосвітніх катедр, які укладали
програми, готували конспекти лекцій, інші методичні матеріяли, писали
навчальні посібники, підручники і словники з різних дисциплін, зокрема й

технічного спрямування.
На цих курсах працювали викладачі-просвітяни
Зоряна Куньч та авторка
цих рядків (для викладачів
катедри військової підготовки), Оксана Микитюк,
Галина Наконечна (для
викладачів катедр гуманітарних наук та допоміжного персоналу), Надія
Голубінка (для викладачів катедри фізкультури),
Геннадій Вознюк (постійне консультування працівників технічних катедр).
Після завершення роботи курсів (1993 р.) викладачі катедри української мови систематично
співпрацюють із колегами
зі спеціяльних катедр, надаючи редагувально-консультативну допомогу в
їхній науково-методичній
роботі. Водночас філологи-просвітяни, зокрема
Геннадій Вознюк, Оксана
Микитюк, Оксана Литвин,
Зоряна Куньч, Галина Наконечна, Надія Голубінка,
у 90–95-і роки співпрацювали з Технічним комітетом стандартизації науково-технічної термінології
(далі ТКС) університету в
напрацюванні канону Державних стандартів України: терміни та визначення, зокрема їх редагували
та рецензували. Особливо
доклався до спільної праці
тодішній завідувач катедри теоретичної електротехніки і голова ТКС професор Володимир Перхач.
Відтак більшість із наших викладачів-просвітян захистили кандидатські дисертації з різних
термінологічних галузей
і долучилися до дальшої
роботи Технічного комітету як науковці: Генна-

дій Вознюк (фінансовоекономічна термінологія),
Галина Наконечна (хемічна термінологія), Оксана Микитюк (абстрактна
лексика як джерело термінотворення), Оксана Литвин (механіко-машинобудівельна термінологія),
Зоряна Куньч (риторична
термінологія).
Таким способом на початку переломових 90-х
ми охопили основні царини мовного освітньо-наукового та іншого життя
Політехніки, найважливішим в якому, попри все,
було запровадження з ініціятиви філолога Геннадія
Вознюка та математика
(тоді проректора) Петра
Костробія, за підтримки
ректора Юрія Рудавського, вперше в Україні в технічному закладі на всіх
факультетах курсу практичної стилістики української мови, який згодом
Міносвіти впровадило по
всій державі з назвою „ділова українська мова“, чи
„мова професійного спрямування“, аж поки міністр
освіти С. Квіт (лютий 2014
— квітень 2016 рр.) своїм
наказом зробив цей курс
у негуманітарних вишах
необов’язковим (наказ
№1392 від 25.11.2014 р.
„Про визнання таким, що
втратив чинність, наказ
Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009
№642“, у якому йшлося
про обов’язковість викладання у негуманітарних
вишах української мови,
історії України, культури.
Для цього навіть вигадано
обґрунтування: новоухвалений у Верховній Раді
VII скликання Закон „Про
вищу освіту“ від 01.07.2014
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№1556-VII, в якому начебто не прописано нормативних гуманітарних дисциплін). Правда, ухвалений Закон „Про освіту“ від
5 вересня 2017 р. у вкрай
недосконалій і протекціоністській для мов нацменшин, а не для державної
української мови, сьомій
мовній статті під тиском
суспільства таки приписав
обов’язковість викладання
у вишах державної мови:
„2. Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної
(професійно-технічної),
фахової передвищої та вищої освіти — в обсязі, що
дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови“ (див.
http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/2145-19).
Отже, Національний
університет „Львівська
політехніка“ з ініціятиви
провідного просвітянина Геннадія Вознюка за

сприяння проректора Петра Костробія та ректора
Ю. Рудавського був першим технічним закладом
України, який запровадив
доленосний курс української мови до обов’язкового вивчення!

Мова — це ворота
у будь-яку систему
знань. Через чужі
ворота не входять
до свого дому
Основним рупором
наших мовно-просвітянських ідей, зокрема культури мови і відновлення
знищеного правопису

наш календар
8 березня — Міжнародний жіночий
день.

Пам’ятні дати
1.03.1918 — Мала Рада ухвалила закон
про систему грошей, Державний герб
та громадянство УНР.
1.03.1977 — у Києві відкрито пам’ятник
Григорієві Сковороді (скульптор Іван
Кавалерідзе).
2.03.1861 — в Україні скасовано кріпацтво.
2.03.1876 — народився Мирон Кордуба, український історик, автор праць з
історії Галицько-Волинського князівства, історичної географії, топоніміки.
2.03.1882 — народився Архип Тесленко,
український письменник.
3.03.1889 — народилася Наталена Королева, українська письменниця.
3.03.1947 — помер Фiларет Колесса,
визначний український фольклорист,
композитор i літературознавець.
4.03.1815 — народився Михайло Вербицький, український композитор, автор музики до Гімну України.

ПРОСВІТА

1929 року, став університетський тижневик „Аудиторія“ за редакторства
просвітянки Ярослави
Величко, де я запровадила щотижневу рубрику з
культури та історії мови
„Кохаймося в слові“ та
публікувалася в рубриках
„Політь бур’ян“, „Мова —
як море“ та ін. Постійними
дописувачами з проблем
культури мови у виші і загалом стали доценти нашої катедри просвітяни
Оксана Микитюк, Олександра Захарків та Геннадій Вознюк.
Від 2004 року у суспільстві гостро сперечаються
на теми чинного сталінського правопису і негайної потреби повертатися
до низки норм Правопису
1929 року, знищеного московсько-большевицьким
режимом 1933 року. „Просвіта“ взяла найактивнішу
участь у цих дискусіях, а
газета „Аудиторія“ перейшла тоді на основні норми правопису 1929 року.

4.03.1949 — народився Володимир
Івасюк, український композитор-пісняр.
5.03.1827 — народився Леонід Глібов,
український байкар.
5.03.1904 — народився Марко Вороний,
український письменник.
5.03.1950 — загинув генерал Роман
Шухевич-„Чупринка“, Головний Командир УПА, Голова Проводу ОУН в Україні.
6.03.1856 — народився Микола Садовський (Тобiлевич), український актор,
режисер, один з основоположникiв
українського театру.
6.03.1939 — у Києві відкрито пам’ятник
Тарасові Шевченку (скульптор Матвій
Манізер).
6.03.1951 — помер в емiграцiї у Франції
український письменник i громадський
дiяч Володимир Винниченко.
6.03.1980 — помер Григір Тютюнник,
український письменник.
7.03.1962 — помер Семен Скляренко,
український письменник.
8.03.1169 — московський князь Андрiй
Боголюбський зруйнував Київ.
8.03.1967 — померла Олена Кульчицька,
українська художниця.

11

Окремі розвідки про це
написала О. Захарків, я
виступила з доповіддю на
Львівській обласній „Просвіті“ і, зрештою, напрацювала монографію на цю
тему „Правопис — корсет
мови? Український правопис як культурно-політичний вибір“ (вид-во „Свічадо“), що і досі виходить
додатковими накладами
(2004–2017 рр.). Окремий
розділ про розстріляних і
репресованих творців цього історичного першого
соборного і академічного
правопису подано у моєму посібникові „Мовна
норма: пошук істини“
(2017 р.).
Ірина ФАРІОН,
професорка катедри
української мови
Львівської політехніки,
доктор філологічних наук,
голова мовної комісії
ради „Просвіта“
(1992 — 2007 рр.),
народний депутат
України VII скликання
Далі буде

9.03.1814 — народився Тарас Шевченко,
геніальний український поет.
9.03.1862 — народився Микола Пимоненко, відомий український живописець.
9.03.1930 — розпочався судовий процес у Харковi над 45 членами вигаданої сталiнiстами „Спiлки визволення
України“.
10.03.1861 — помер у Петербурзi Тарас
Шевченко.
10.03.1939 — помер у більшовицькому
концтаборi Сергiй Єфремов, український політичний діяч, письменник,
історик літератури, заступник голови
Центральної Ради.
11.03.1816 — народився Олександр
Афанасьєв-Чужбинський, український
письменник.
12.03.1863 — народився Володимир
Вернадський, український учений-геохiмiк, перший президент Академiї наук
України.
14.03.1872 — народився Олекса Новакiвський, український маляр, представник
експресіонізму.
14.03.1891 — народився відомий український актор Амвросiй Бучма.
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з редакційної пошти

Чому українці повинні пам’ятати
про 8 березня

Щ

е сиплеться з неба сніг і сльота часами чергується з морозом,
та все ж час невпинно наближає нас до червоного дня
в календарі, святкового — у свідомості ще значної кількості
українських громадян — 8 березня. Уже чимало літ точаться, на
початках невиразні, а віднедавна щораз то гучніші дискусії, чи
повинні ми відзначати цей день як певну важливу дату у житті
нашої нації.

На мою особисту думку — так! Цю
дату обов’язково і в особливий спосіб
мають згадувати серед нашого народу. Цього дня повсюди мають висіти національні прапори з чорними
скорботними стрічками. Бо ця дата
— то день смутку й жалоби, адже
саме цього дня червоний окупант
розіп’яв мою (нашу) Церкву. Саме
8 березня 1946 року відбувся Львівський псевдособор, на якому офіційно, де-юре, було ліквідовано Українську Греко-Католицьку Церкву,
а де-факто її нахабно пограбувала
Московитська Православна Церква
(РПЦ) і загнала в підпілля, де в умовах жорстких переслідувань Церкві
довелося боротися за Христову віру,
самобутню національно-релігійну
ідентичність і право сповідувати
власні релігійні переконання в сопричасті з більшістю християнських
народів світу.
За це, здавалося б, природне право на прадідній землі бути собою, —
від 1946 (а точніше, від 1939-го) року
на вівтар свободи принесено велетенські жертви. Усі єпископи УГКЦ,
за винятком хіба Йосифа Сліпого,
якому Божим Провидінням удалося після 18 літ каторги вирватися з
цупких лабет Москви, були або замордовані в ув’язненні, або ж, знесилені
катуваннями та в’язницями, невдовзі
помирали після виходу на волю. Сотні тисяч священиків, монахів і монахинь, мирян з родинами: літніми
людьми та … маленькими дітьми, за
неприйнятні для Москви віру та обряд, було або вбито на рідних землях,
або вирвано з корінням і пожбурено
в дрімучі сибірські нетрі на повільну,
але неминучу смерть. І всі ці сльози
та страждання мого народу, ріки безневинно пролитої крові і гори трупів
новітніх мучеників „освячені“ (тобто
узаконені) днем, що в календарі завис
на позначці „8 березня “.

вмерзлих у чорний сибірський ґрунт,
тих, хто відійшов із цього світу без
таїнств Сповіді та Євхаристії, без
християнського погребу й молитов,
без надії на фізичний порятунок, а
проте зі сподіванням, що їхні нащадки завжди пам’ятатимуть про цю велику, незрозумілу для людського розуму, але незгладиму у Божому виміНе маю наміру вдаватись у пошу- рі жертву. І саме завдяки цій жертві
ки, чому саме цього дня енкаведисти страдників за волю Церкви та волю
призначили ліквідацію УГКЦ (хоча нації ми маємо Українську державу,
своя символіка тут таки є), — хай відроджену із забуття Церкву; маємо
над цим попрацюють професійні іс- фізичне життя на своїй, Богом даній
торики. Але ця дата стала доверше- землі. І саме тому 8 березня є днем,
що має спонукати до призадуми та
молитов за невинно помордованих і розпорошених по неозорих
ГУЛАГах мільйонах українців.
Як би це, на перший погляд,
немов би й парадоксально, виглядало, однак таке скорботне наповнення цього дня є також символом
екуменічного єднання українців.
Адже там, за колючими дротами,
у тюрмах і концтаборах, по суті
цілком стиралися відмінності між
українцями греко-католиками та
українцями православними; там, в
умовах жорстоких переслідувань за
Христа, Воскреслий єднав конфеSSЕкзарх України Іоан зачитує учасникам
собору телеграму Патріарха московського і сійно поділених братів, різні нації,
всієї Русі Алексія.
а то й різні віри. Тому цього дня, 8
березня, доречно також згадати
ним фактом і тихо зігнорувати її не розіп’яту Українську Автокефальну
вдасться. І що далі, то голосніше во- Православну Церкву і ті велетенські
лає цього дня з-під землі до Господа жертви, які склали її вірні за Христа.
кров мучеників: „Аж, доки, Владико
Питання, як сприймати день 8
святий та правдивий, не будеш су- березня, є проблемою внутрішньодити, і не мститимеш тим, хто живе го морального вибору кожного зона землі, за кров нашу?“ [Об. 6:10]. крема. Чи цього дня брати участь в
Волає вона й до глухих і німих на- урочистостях, свого часу накинених
щадків, які за два–три десятиліття українській нації більшовицькими
немов цілковито втратили пам’ять окупантами, які нищили народ, його
— і без супротиву, добровільно, на давній уклад, віру, традиції, підмібезіменних духóвих могилах батьків нюючи їх штучними, нашвидкуруч
і дідів, піддалися поганським шаба- вигаданими святами, а чи віддати нашам та гульбищам. Не відаю, кому лежну молитовну пошану тим, кого
і що цього дня говорять пам’ять і ці ж більшовицькі кати винищували
сумління, але 8 березня мені навіває лише за те, що були українцями та
згадку про священиків й монахів, християнами, — нехай вирішує корозіп’ятих на дверях камер або ж жен, як йому підказують його переживцем зварених і згодованих ін- конання та сумління.
Зенон БОРОВЕЦЬ,
шим в’язням у тюрмах НКВД. Цього
доцент кафедри
дня наче в макабричному фільмі пехімічної технології силікатів
ред очима миготять тисячі й тисячі
ІХХТ Львівської політехніки
до краю виснажених тіл, навічно
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у день рідної мови

„Невольнича муза“, що вивільняє
К
ажуть, „не словом, а ділом“ вінчаються будь-які справи. Товариство
„Просвіта“ Львівської політехніки у День рідної мови, 21 лютого,
вшанувало тих, хто жертвував усім задля збереження української мови,
хто відбував жорстокі покарання, заслання, поклав роки свого життя чи
й саме життя, щоб ми могли вільно й гордо називатися українцями.

Просвітяни нашого
університету ініціювали
й організували допрем’єрний показ нового документального фільму „Ігор
Калинець. Невольнича
муза“, авторами якого є
Надія Бодревич і Любомир
Вєжбинський.
— 150 років тому було
створено Товариство
„Просвіта“, яке стало на
захист української мови. І
були люди, які своїм життям і своєю діяльністю захищали мову в різні часи.
Жива легенда, людина, яка
пройшла важкий шлях, але
не позбулася своїх цінностей і вчить нас усіх бути
справжніми українцями.

Ігор Калинець — дисидент, громадський діяч,
поет, лауреат Шевченківської премії — один із тих,
хто вистояв у цій борні,
— наголосила на початку
заходу заступник голови
Товариства „Просвіта“
Львівської політехніки,
доцент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування ІНЕМ Надія
Любомудрова.
У ці дні також ми всі
вшановували героїв Небесної сотні. Тож свій виступ Ігор Калинець почав
зі спомину про ці подвиги.
— Наша мова чотири
роки тому збагатилася геніальним фразеологізмом

— „Небесна сотня“. Його
авторка, поетеса Тетяна Домашенко, означила
героїзм наших земляків і
складно уявити собі більш
влучну назву. Героїзм і
відчайдушність — те, що
є зараз і що було в часи
тоталітаризму, — зазначив поет.
Ігор Калинець розповів дещо і про фільм. Зокрема підкреслив, що це
вже друга стрічка, перша
з’явилася вісім років тому
із назвою „Пробуджена муза“. Обидва фільми
названі так само, як два
поетичні томи із десятитомника, які літературознавці називають найваж-

ливішими в творчості Ігоря Калинця. „Пробуджена
муза“ — поезія 60-х років
минулого століття, до якої
входить вісім самвидавівських віршових збірок. А
ще один том називається,
як і новий фільм, — „Невольнича муза“ — поезія,
написана під час ув’язнення та на засланні.
Якщо ж говорити про
фільм, то варто наголосити передовсім на тому, що
він досить динамічний. І,
незважаючи на тривалість
(трохи більше години) й на
те, що, як зазначив Ігор
Калинець, багато зі знятого не ввійшло у стрічку,
можна скласти розуміння
того часу й пережитого.
Фільм наповнений живими розмовами-коментарями й самого поета,
і його доньки Дзвінки
Мамчур-Калинець, і побратима-дисидента Миколи Горбаля, а також ретросвітлинами, які створюють цілісну картину.
Чому варто подивитися фільм? Хоча б для того,
щоб зрозуміти, яку ціну
заплачено за нинішній
день. Проаналізувати,
за що людям шматували
життя, долі їхніх рідних.
Це дає чітке усвідомлення: свободу не дарують —
її здобувають!
Наталія ПАВЛИШИН

поради від студентів

Студент vs досвід. Де його шукати?
Вступаючи до університету,
зазвичай не думаємо, що з нами
трапиться за чотири роки. Статистика свідчить, що лише 20% молоді
знаходять себе. Тобто лише кожен
сьомий студент активний поза навчанням: волонтерить, бере участь
у діяльності студентських організацій, зокрема у міжнародних, якось: AIESEC, BEST Lviv, Aegee чи

студентських профбюро. А роботодавцям важливі не лише знання,
а й досвід.
Чому на роботу беруть без досвіду? Студенти після діяльності
в ГО готові працювати в командах, координувати/брати участь у
проектах та надзвичайно швидко
вчитись. У них уже є велике коло
знайомств.

Що робити, якщо ви зосереджувались лише на навчанні? Беззаперечно, знання — основна ваша зброя.
Та коли вам вручать диплом, виникне запитання: „А що далі?“. Ви
подаєтесь на вакансії й часто чуєте
відмови. Ланцюжок: пошук роботи — резюме — співбесіда циклічЗакінчення на 14 с. m
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

перемога

Львів — столиця молоді: можливості
та виклики

М

абуть, ви вже встигли порадіти, що Львів став молодіжною столицею
України. Так-ось трохи деталей про те, чим ця перемога для нас
особлива і чого слід очікувати.

— То справді велике досягнення! Передовсім — це
статус. Докладніше програму на рік ми невдовзі
обговоримо з організаторами конкурсу при зустрічі. Та вже нині зрозуміло,
що праці цього року буде
дуже багато. Те все, що ми
робили досі, треба буде помножити на десять. Статус
молодіжної столиці — це
не просто визнання, а й
певні зобов’язання, зокрема щодо розширення діяльності в тих напрямах,
що стосуються молодіжних
заходів, кооперації вишів
та молодіжних організацій і спільнот поміж собою
і з місцевою владою, залучення молоді до місцевого
самоврядування, тісніша

співпраця з роботодавцями, — розповів студентський мер Львова Олександр Николяк.
До цього конкурсу готувалися досить ретельно.
Уже в підготовчий період
було сформовано сильну
команду з представників
місцевого та студентського самоврядування і різних організацій, які діють
у Львові. А загалом підписантами заявок було понад
тридцять осіб. Щоб краще
зрозуміти масштаби і серйозність цього конкурсу,
зверніть увагу на те, що
створено його було в Європейському Союзі, де
він проходить уже багато
років. А цьогоріч Міністерство молоді і спорту

підтримало ініціативу всеукраїнських громадських
організацій і вирішило
вперше провести його в
Україні з тим, щоб з’ясувати перспективність наших
міст для участі їх у загальноєвропейських змаганнях.
— Міста (у півфінал
пройшло десять міст) оцінювали за трьома критеріями: соціально-економічний, політичний і культурно-спортивний. Важливу
роль зіграла саме проактивність нашого міста в усіх
цих напрямах. Мушу сказати, що неабияке значення
має й діяльність Львівської
політехніки загалом та новоствореної Tech StartUp
School зокрема. Адже саме
тут відбуваються інноваційні заходи та збирається
найактивніша молодь. Це
один із небагатьох закладів
у Львові, який сприяє тому,
щоб студенти розвивалися
всебічно, — додав мій співрозмовник.
Головна мета цьогорічної діяльності — розширення кооперації молодіжного студентського
середовища з місцевим самоврядуванням, тобто залучення їх до всіх процесів.
З’явилася навіть думка, щоб

долучити Студентську раду
Львова як дорадчий орган
до Львівської міськради.
Уже також ухвалили рішення подавати заявку на
конкурс „Молодіжна столиця Європи“.
— Ми мали дуже достойних конкурентів.
Коли побачив їхні презентації, зокрема Дніпра,
Івано-Франківська, то зрозумів, що це потужні суперники. Переконаний, що всі
десять міст, які потрапили
до півфіналу, мають сильну сприятливу базу для
розвитку молоді, — додав
Олександр.
Найперше, що організовуватимуть — Студентський конґрес „Університет
майбутнього“. Як наголосив студентський мер, захід
відбуватиметься у форматі
круглого столу, панельних
дискусій, у межах яких обговорюватимуть розвиток
високої освіти і кооперацію владних органів зі студентством. Молодь переконана, що спершу необхідно
налагодити співпрацю між
МОН, Комітетом освіти ВР
і студентськими організаціями. Законодавство — це
не основа змін, а кінцевий
результат. Тому треба спершу змінювати погляди на
освітні процеси.
Наталія ПАВЛИШИН

поради від студентів

Студент vs досвід. Де його шукати?
m Закінчення. Початок на 13 с.

но продовжується. Що не так, адже
ви бакалаври/магістри? У вас немає
досвіду. Як це виправити? Є кілька
варіантів: шукайте стажування в
компанії за вашою спеціальністю;
спілкуйтеся з викладачами кафедри

— вони отримують запити від компаній, зацікавлених у кадрах; пам’ятайте про відділи працевлаштування; заходьте на сайт Політехніки та
вводьте у пошук „Пропозиції роботи і кар’єри“; користуйтеся спеціалізованим сайтом для пошуку програми практик, можливостей ста-

жування та актуальних вакансій для
студентів та випускників studlava.
com.; подавайтесь на локальні та
міжнародні курси, стажування, програми обміну; відвідуйте освітні події, здобувайте додаткові навички.
Марія ОРИНЧАК,
студентка 4 курс, ІКНІ
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арт-проект

коротко

Вигнані з раю, щоб
повернутися хоча б у пісні

Упродовж весни Театр ім. Леся
Курбаса здійснює відкритий,
безоплатний показ відеозаписів своїх вистав, що вже стали
історією театру. Таким чином
театр розпочинає святкування
свого 30-ліття. Старт — 8 березня
з показу „Марусі Чурай“ за Ліною
Костенко (1988 р.), першої вистави
тоді ще Львівського українського молодіжного театру-студії.
Шукайте афішу і зверніть увагу,
що кожну виставу показуватимуть
лише один раз.

К

оли тебе примусово виводять з рідного дому, садять у товарняк
і везуть невідь-куди, то це і є вигнання з раю. Його можна
пережити тільки переповівши цю болісну історію, переспівавши її.
І не повторивши більше. Актриса та співачка Галина Баранкевич,
лемкиня по материній лінії, це і робить, залучаючи до спільного
переживання і глядачів.

Артистка ще торік у листопаді підкорила іванофранківців —
репрезентувала драму-концерт
лемківської пісні „Вигнані з раю“
в Івано-Франківському академічному музично-драматичному театрі ім. І. Франка. Під час
прем’єри, постановником якої
виступив директор і художній
керівник цього театру Ростислав
Держипільський, вона розчулилася до сліз і частувала присутніх
не тільки проникливими піснями, а й фруктами та солодощами.
Після вдалих виступів в Івано-Франківську виникла ідея
показати проект і в інших містах.
Перший виїзд за межі області —
до Львова. Першого березня відбудеться показ „Вигнаних з раю“
в Національному академічному
українському драматичному театрі
ім. М. Заньковецької.
— Це проект моєї душі, — каже
Галина Баранкевич. — Пісні, відомі
й невідомі навіть для лемків, обирала сама, тому всі вони є для мене
улюбленими. Часто запитують, чому
ж вигнані з раю. Рідний дім, щастя
близьких — це і є рай кожної людини. А лемків 1947 року внаслідок
операції „Вісла“ було насильно виселено зі своїх споконвічних земель
і позбавлено свого раю. Так мою бабусю й маму вивезли зі села Верховня Велика Новосончівського повіту
на Луганщину. Там тепер маємо цілі
поселення, в яких люди спілкуються
лемківською говіркою. Недавно ми
переселилися до Івано-Франківська,
щоби бути ближче до справжнього
дому.
Сценічній постановці передувала
поява альбому — запис пісень збігся
з подіями на Майдані, а вже 22 травня 2015 року відбулася його презентація. Сили реалізувати проект Галині Баранкевич додала її лемківська
родина. Особливо надихали сестри
бабусі — артистка не раз дивувалася,

Переможцем національного відбору пісенного конкурсу „Євробачення“ став молодий співак
Melovin. Костянтин Бочаров (таке
справжнє ім’я, прізвище співака)
представить Україну в Португалії,
де у травні відбудеться конкурс.
За підсумками голосування він
набрав 11 балів (5 балів йому
поставили судді, а максимальну
кількість — 6 балів — глядачі). До
фіналу за підсумками двох півфіналів увійшли Laud, The Erised,
Vilna, Melovin, Tayanna та Kadnay.
Загалом у національному відборі
брали участь 18 виконавців.

як їм вдалося, незважаючи на складні
життєві обставини, зберегти радість
духу й почуття гумору.
Драма-концерт розпочинається
зі свисту потяга. А далі — звичне
життя лемківського села: любов, весілля, народження дітей, війна і виселення. І все це передано через пісню. Концерт супроводжує оркестр і
хор молодих акторів Франківського
драмтеатру, бере в ньому участь і
лемківська хорова капела „Бескид“
— виконує славень Лемківщини. Режисер-постановник Ростислав Держипільський за допомогою сучасних
виражальних засобів творить на сцені шоу, яке захоплює візуально. Однак постановка позбавлена попсовості й проникає в серце глядача.
Тема депортації у наш час набула більшого обговорення, бо ми
маємо більше свободи думки. Крім
цього, сучасні події на сході України до певної міри актуалізували її.
Артистка хоче провести турне Україною, зокрема показати драму-концерт на Луганщині, де є теперішні
вигнанці з раю.
Наталя ЯЦЕНКО

Від 25 лютого до 12 травня у Палаці Потоцьких відкрито виставку
венеційського мистецтва „Венеція — стан душі“. Експозиція
є спробою показати Венецію як
стиль життя. Відвідувачі заходу
зможуть оглянути чудові роботи,
присвячені місту на воді, взяті
з фондів ЛНГМ ім. Б. Возницького і зі збірок Одеського музею
західного і східного мистецтв та
Національного музею мистецтв
ім. Богдана та Варвари Ханенко з
Києва. Це перший такого масштабу показ чи не всього венеційського мистецтва періоду розквіту, що є в Україні.
На Львівщині відзначили 130-річчя від дня народження композитора Василя Барвінського.
На пошану мистця виступили
знані львівські віртуози — творче подружжя Оксани Рапіти та
Мирослава Драгана (фортепіано),
скрипаль Марко Комонько та Наталія Дитюк (сопрано). 23 лютого
у Львівській обласній філармонії
відбувся концерт „Присвята Василеві Барвінському — до 130 річчя
від дня народження“.
За матеріалами інформагенцій
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твій музон

„Тінь Сонця“ — хай буде
український фолк-метал!

П

’ятнадцять років тому 28 лютого у затишному київському
клубі „Барви“ вони вперше вийшли у повному складі на сцену.
Відтоді — лише розвиток. Як своєрідний творчий і святковий
підсумок — ювілейний тур, що стартує 9 березня з Херсона і
охопить щонайменше десять міст України, серед яких і Львів.

Схід Сонця
Задум створити рок-гурт з’явився у майбутного лідера „Тіні Сонця“
Сергія Василюка ще 1995 року:
— Коли я записав свою першу
авторську композицію, мені виповнилося тоді 12 років. Текст її був дитячий, але я відчував драйв і віру в

зацікавився й іншими видатними
українцями.
У доробку гурту — п’ять дисків.
Перший вийшов 2005 року і називається „Над Диким Полем“. Наступні
— „Полум’яна Рута“ (2007), „Танець
серця“ (2011), „Грім в ковальні Бога“
(2014), „Буремний край“ (2016). Пісня „Козаки“ (в народі — „Їхали
козаки“), під яку виходив на
ринг боксер Олександр Усик, є
своєрідною візитівкою гурту.
Вона репрезентувала й національну збірну України з футболу на ЄВРО – 2016.

Світити для них,
живих

себе. До створення власного гурту
ми з братом Олексієм дозріли лише
наприкінці 10-го класу. Тоді зізналися одне одному, що маємо свої пісні.
Так воно й почалося.
Перші чотири роки, хоч і вдалося записати студійний альбом, стали
для „Тіні Сонця“ експериментальними. Попри зміну складу гурту (були
в ньому й дівчата), незмінними і
впізнаваними залишаються концепція його пісень і музичний стиль. У
текстах „Тіні Сонця“ є багато історичних, містичних символів. Звідки
така концептуально патріотична
музика? Сергій Василюк убачає початки її формування в тому, що ще
у студентські роки глибше вивчав історію. Особливий вплив на музиканта мав Дмитро Яворницький — під
час навчання часто його можна було
побачити із першим томом „Історії
запорозьких козаків“. Згодом Сергій

„Тінь Сонця“ є одним з найбільш концертуючих рок-гуртів України. У ще один такий
немузичний спосіб гурт втілює
своє гасло: „Б’є життя через
край!“. Їхні тури охоплюють
і схід, і південь країни, музиканти концертують у зоні АТО, а
також беруть участь у доброчинних
акціях, які спрямовані на підтримку
бійців та постраждалих під час бойових дій. Гурт долучився і до соціально-мистецького проекту „Пісні
війни“ — Сергій Василюк разом із
поетом-бардом Олексою Биком на
професійній студії записали пісню
„Янголи у камуфляжі“. Хоча Сергій
Василюк вважає, що митці ще мало
доклалися до підтримки тих, хто на
війні. А також, що патріотична пісня має більший попит у Дніпрі, ніж
у Львові, бо Україна для „західняків“
давно вже відбулася: „взагалі, у суспільстві матеріальне починає переважати над духовним, і чим далі
ти знаходишся від лінії фронту, тим
частіше це трапляється“.
„Ніколи не плач на радість орді.
Пекельну журбу навік поховай, рости козаків і знов у бій проводжай“

— рядки з пісні „Ніколи не плач“, яку
гурт „Тінь Сонця“ написав на честь
героїв Крут ще 2013 року, на жаль,
актуальні й досі. Потім було написано пісню „Останні ночі без тебе“ —
композиція, в якій уже йде мова про
війну, і в якій задіяно як солістку у
дуеті з Василюком молоду співачку й
волонтерку Христину Панасюк. Романтичний пісенний діалог хлопця
й дівчини лише підсилює драматизм
ситуації, переданої в пісні.

Музика, музика…
Урочисті дійства, усі великі українські фестивалі — колектив тішить
своїх фанів повсякчас і повсюди. Не
їде на гастролі хіба до Росії через
стійкі патріотичні переконання.
Натомість полюбляє бувати у Білорусі, де має теплу підтримку. Можна
припустити, що „Тінь Сонця“ міг би
взяти участь і в „Євробаченні“. Але:
— Треба готуватися до цього пісенного змагання й шукати пісню,
яка раніше рідко звучала, — каже
фронтмен „Тіні Сонця“ Сергій Василюк. — Цьогоріч ми пропустили
конкурс, бо завжди об’єктивно дивимося, чи готові до формату цього чи
іншого фестивалю.
Весняний концертний тур, який
триватиме з 9 березня до 1 квітня,
охопить і Кривий Ріг, і Кропивницький (вперше), і Луцьк, й Івано-Франківськ, Миколаїв, Дніпро, Харків,
Одесу, а також, звісно, столицю. На
жаль, для того, щоб концертувати у
менших містах, гуртові необхідно
возити зі собою додаткову апаратуру, що затратно й незручно. До
Львова хлопці завітають 17 березня
— дадуть концерт у клубі Picasso. І
анонсують, що в програмі концерту, окрім улюблених хітів, будуть
не лише незабутні „ретро-композиції“, а й також найновіші пісні, якось „Спалена земля“. До речі, львівський виступ „Тіні Сонця“ відкриє
фольк-павер-метал гурт зі Львова
„Рай із твоїх снів“. А восени „Тінь
Сонця“ планує видати незвичний
альбом — збірку вибраних своїх романтичних пісень.
Наталя ЯЦЕНКО

ч. 6 [3006]
1 — 14 березня 2018
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Кросворд

Горизонтально:
3. Гра-задача, у якій фігуру з квадратів треба заповнити так, щоб горизонтально та вертикально
вийшли загадані слова. 7. Ощадливість при витрачанні чого-небудь. 9. Народне гуляння з вуличною
процесією, маскарадом, розвагами. 11. Португальська назва ріки Дуеро. 12. Голландський мореплавець ХVІІ ст., який відкрив острів (Землю
Ван-Дімена), який згодом назвали його іменем,
острови Фіджі, Нову Британію. 13. Офіціант ресторану, кав’ярні або розсильний у готелях Франції.
14. Наложниця у гаремі, коханка. 15. Тропічна неотруйна змія родини удавових. 18. Австралійський
сумчастий ведмідь. 20. Бальний танець кубинського походження. 21. Одиниця сили електричного
струму. 22. Місто-порт у Японії на острові Хонсю.
24. Невипалена цегла, виготовлена з глини, соломи та піску. 27. Астрологічна таблиця, складена на
підставі розміщення небесних світил, для визначення долі людини. 31. У Стародавньому Римі річний урожай та запас хліба, потрібного для забезпечення міста. 32. Непрофесіонал, самодіяльний
мистець, дослідник, технік. 33. Одиниця довжини
в Міжнародній системі одиниць. 34. Оркестрова
п’єса, котру виконують як вступ до опери, балету.
35. Річка у США, права притока Міссісіпі. 36. Людина, яка проповідує необмежену свободу окремої
особи, не визнає ніякої форми державної влади.
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На судовому засіданні.
Суддя до блондинки:
— Чому ви отруїли своїх сусідів?
—Мені продавець сказав, що тарганів треба
труїти разом із сусідами.

20
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28

29

31

18
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21

24

25

26

30
32

33
34

Вертикально:
1. Українська народна обрядова пісня, що її виконують на Різдвяні свята. 2. Змагання, які мають на меті
виділити з числа учасників найдостойніших. 3. Японський традиційний одяг у вигляді халата. 4. Смуга
землі, призначена для їзди і ходіння. 5. Старовинний
український пересувний ляльковий театр, в якому
ставили релігійні і світські п’єси 6. Хвойне деревце,
яке на Різдво та Новий рік прикрашають іграшками.
8. Вид плоского друку. 10. Одна із чотирьох пір року.
16. Короткочасне збільшення електричного струму
або напруги. 17. Короткий батіг зі сплетених ремінців.
18. Рід хвойних вічнозелених дерев та кущів, поширених у помірно теплому поясі. 19. Напис на монеті,

35

36

медалі, гербі. 22. У Стародавніх греків і римлян жрець,
який від імені богів пророкував майбутнє. 23. Тимчасова затримка дихання. 25. Непрямий поділ клітин,
найпоширеніший спосіб розмноження тваринних і
рослинних клітин. 26. Період, коли риби відкладають
ікру. 27. Отруйна змія з плескатою головою у вигляді
трикутника. 28. Дев’ятий місяць за мусульманським
календарем, упродовж якого, за догмами ісламу, не
можна їсти й пити від сходу до заходу сонця. 29. Гвинтівка з коротким дулом. 30. Маленькі гладкі дощечки
для настилання підлоги.
Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд,
опублікований у числі 3

Відповіді на кросворд,
опублікований у числі 5

Горизонтально: 3. Гідропоніка. 8. Біплан. 10. Нептун. 11. Афіна. 14. Пролог. 16. Еклер. 18. Термос. 20. Колібрі.
21. Медіана. 22. Гончар. 25. Акула.
26. Пастор. 28. Стерх. 30. Амулет.
31. Овація. 32. Університет.
Вертикально: 1. Кіплінг. 2. Експорт.
4. Рона. 5. Нона. 6. Фінал. 7. Купер.
9. Шікльгрубер. 12. Трактор. 13. Податок. 15. Оліфа. 16. Егіда. 17. Рампа. 19. Еріда. 23. Чалма. 24. Руслана. 26. Парапет. 27. Сесія. 28. Став.
29. Хори.

Горизонтально: 3. Стікс. 5. Таро.
7. Ясон. 8. Делегат. 9. Опади. 10. Афера. 11. Америка. 12. Тартак. 15. Нектар.
19. Пасат. 22. Атмосфера. 23. Ескалатор. 25. Трупа. 26. Анабас. 29. Кайман.
31. Вендета. 32. Сезар. 33. Колос. 34. Куркума. 35. Рока. 36. Дарі. 37. Конус.
Вертикально: 1. Бісектриса. 2. Степлер. 4. Антракт. 6. Одинак. 7. Ятаган.
13. Адамсон. 14. Апофема. 16. Ескадра.
17. Абатиса. 18. Грант. 19. Пірат. 20. „Тоска“. 21. Коран. 24. Вундеркінд. 27. Алгебра. 28. Сварка. 29. Каскад. 30. Моноліт.

J J J
В автобусі поруч із дівчиною, вкритою татушками, стоїть бабуся і
вдивляється в тату на шиї.
Дівчина:
— Що, бабусю, у ваш час татушок
не було? Чого вставилася?
Бабуся:
— Дитино, у мій час усе було. Я
тридцять років прожила в Азії.
Потім викладала китайську в університеті, та ніяк не можу втямити, чому на твоїй шиї написано
„Повторно не заморожувати“.
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Увага: конкурс!
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.

Зі сумом сповіщаємо, що відійшов у вічність професор
кафедри опору матеріалів та будівельної механіки доктор технічних наук, академік Української нафтогазової
академії, відмінник освіти України
Богдан Степанович Білобран
(08.12.1938 – 23.02.2018).
Колективи Інституту будівництва та інженерії довкілля
і кафедри опору матеріалів та будівельної механіки висловлюють глибокі співчуття родині та близьким покійного.
Світла й вічна пам’ять.

Колектив Інституту телекомунікації, радіоелектроніки
та електронної техніки глибоко сумує з приводу раптової смерті д.т.н., професора, завідувача кафедри радіоелектронних пристроїв та систем
Володимира Івановича Шклярського.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого.

Колектив кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань ІТРЕ
Національного університету „Львівська політехніка“ сумує з приводу передчасної смерті завідувача кафедри РЕПС, професора, доктора технічних
наук
Володимира Івановича Шклярського
та висловлює щирі співчуття рідним та колективу кафедри РЕПС.

Дирекція Інституту гуманітарних і соціальних наук та кафедра української мови Національного університету „Львівська політехніка“ висловлюють глибокі і щирі співчуття доцентові кафедри української мови Юлії
Володимирівні Теглівець з приводу тяжкої втрати — смерті батька
Володимира Івановича Шклярського.
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Запрошуємо на великопостові
реколекції для працівників Львівської
політехніки на тему:

„Бути собою“
У програмі науки та розважання над
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.

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 — 30,00 грн.;
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;
від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публікацій —
знижка 10% від суми замовлення.
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

Колектив кафедри гідравліки та сантехніки ІБІД
Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює щирі співчуття доценту кафедри
Володимиру Михайловичу Жуку з приводу тяжкої
втрати — смерті
матері.
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Реклама в „Аудиторії“

Львівський національний
академічний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької

На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)

1 березня — „Vivat оперета!“ (концертна
програма). 18.00.
2 березня — „Есмеральда“ (балет). 18.00.
3 березня — Музика дзеркальної зали
(концертна програма). 16.00.
4 березня — „Білосніжка та семеро гномів“
(балет). 12.00, „Ріголетто“ (опера). 18.00.
7 березня — „Циганський барон“ (оперета).
18.00.
10 березня — Музика дзеркальної зали
(екскурсія з концертом). 16.00, „Кавказ“
(концертна програма). 18.00.
11 березня — „Лілея“ (балет). 12.00, „Дотик
янгола“ (концертна програма). 15.00,
„Любовний напій“ (опера). 18.00.

Виготовлення
рекламного блоку
на замовлення

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 замов
лення — 50% від тарифів.

На обкладинці
(остання сторінка,
повноколірний друк)

Національний академічний
український драматичний
театр ім. М. Заньковецької

Частина
шпальти

2 березня — „Ханума“. 18.00.
3 березня — Концерт гурту „Мандри“. 17.00,
19.30.
4 березня — „Різдвяна ніч“. 18.00.
6 березня — „Наталка Полтавка“. 17.00.
7 березня — „Одруження“. 18.00.
9 березня — „Назар Стодоля“. 18.00.
10 березня — „Марія Заньковецька“ (прем’єра).
18.00.
11 березня — „За двома зайцями“ (прем’єра).
12.00, 18.00.
12 березня — „Труффальдіно з Бергамо“. 18.00.
14 березня — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.

Львівський академічний театр
ім. Л. Курбаса
2 березня — „Благодарний Еродій“. 19.00.
3 березня — „Ножі в курях, або Спадок
мірошника“. 19.00.
4 березня — „Раптом минулого літа“. 19.00.
7, 9 березня — „Осінь на Плутоні“. 19.00.
8 березня — „Маруся Чурай“ (відеореспектива).
19.00.
10 березня — „МА-NA HAT-TA“. 19.00.
11 березня — „Дихання“. 19.00.
14 березня — „Амнезія, або Маленькі
подружні злочини“. 19.00.

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

1

1/2

1/4

Площа, см2

450

220

110

Ціна, грн.

500

350

250

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

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи, які
видав Національний університет
„Львівська політехніка“:
диплом спеціаліста ВК №26099777 на ім’я
Мартинець Андрій Михайлович;
залікову книжку на ім’я: Мотиль Степан
Васильович;
залікову книжку на ім’я: Іванович Ігор
Васильович;
студентський квиток на ім’я: Цолта Юлія
Олегівна;
студентський квиток № 11772683 на ім’я:
Шайдурова Олеся Мирославівна;

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року.
Періодичність — один раз на тиждень.
Сфера розповсюдження — загальнодержавна.
Ціна — 3,00 грн.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 4.
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. № 180203

В. о. головного редактора — Наталія ПАВЛИШИН

Редакція залишає за собою право літературного

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

редагування, скорочення текстів.

Редактори відділів:

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо

освіти і науки — Ірина МАРТИН

і не повертаємо.

молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

За зміст і достовірність рекламних оголошень

Літературні редактори — Олег СЕМЕНИШИН,

відповідає рекламодавець.

Тетяна ТРАЧУК

При передруках посилання на „Аудиторію“

Комп’ютерне складання — Дмитро ГРИГОРЧАК
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