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„Та не однаково мені...“
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Які емоції у вас викликає закінчення університету?
Закінчення університету — зна-

кова подія у житті кожної 
людини. Для когось — це привід 
зітхнути з полегшенням і тіши-
тися, що нарешті все навчан-
ня позаду і можна з головою 
поринути у доросле життя, 
інші ж, навпаки, шкодують, що 
студентські роки промайнули 
так швидко. До цього можна 
ставитися по-різному, але бути 
байдужим точно неможливо, бо 
як-не-як це зміни, які обов’язко-
во впливають на життя.

Я закінчую університет менше, 
ніж через чотири місяці. Прига-
дую, як проплакала свій гімна-
зійний випускний: невимовно 
шкода було покидати свою рід-
ну Класичну гімназію, прикро 
було розлучатися з учителями і 
однокласниками (навіть із тими, 
з якими ніколи не було теплих 
стосунків). На випускному ко-
жен із нас уже знав, який виш на 
нього чекає, але досі пам’ятаю, 
який страх огортав від невідо-
мості: „а як буде далі?“, „а що, 
коли не вступлю?“.

Нинішня ситуація є дуже схожою, 
але замість школи — універ-
ситет, на місці однокласників 
— однокурсники, а до списку 
наставників, за якими я сумува-
тиму, додалися ще й викладачі. І 
нехай я занадто сентименталь-
на, як ви можете собі подумати, 
але одна думка про мантію, 
конфедератку і вручений ди-
плом стискає всередині. Тішить, 
що панічний страх „Боже, що я 
робитиму по закінченні?“, „де 
шукатиму роботу?“, „а що, коли 
не знайду?“ позаду, бо робота є 
і вона мені подобається. 

Я люблю вчитися. Навіть сесія, 
якою б виснажливою вона не 
була, мені подобалася. У цьому 
наче соромно й смішно зізнава-
тися навіть собі, але десь глибо-
ко в душі я завжди це знала. Тож 
не дивно, що думки про вступ до 
аспірантури не дають мені спо-
кою, щоправда, є багато різних 
чинників, які мене зупиняють. 

Яким я бачу своє майбутнє? 
Скажу так: я його бачу — і це 
головне, а яким воно буде — 
життя покаже.

Оксана Карпінська, випускниця Інституту економіки і 
менеджменту:

„Страшно було, коли я ще не була 
працевлаштована“
Вважаю, що закінчила університет ще влітку, адже ос-

танні півроку ми просто писали дипломи. Те, на що я 
очікувала, сталося — я працюю за спеціальністю. Мені 

подобається моя робота, тож я задоволена. Страшно було 
літом, коли я ще не була працевлаштована.

Анна Яровенко, випускниця Інституту гуманітарних та 
соціальних наук:

„В університеті завжди були люди, 
які підтримували“

Якщо відверто, закінчення університету я ще до кінця 
не усвідомила, адже кажуть, що для встановлення звич-
ки потрібен 21 день, а тут протягом шести років звичка 
явно закріпилась. Якщо говорити про відчуття від закінчен-
ня, то переважатиме радше сум, адже, незважаючи на всі труднощі, в уні-
верситеті завжди були люди, які підтримували — друзі, викладачі. Стосовно 
сподівань, очікувань чи страхів — їх немає: я досить давно працюю, міцно 
стою на ногах. Зрештою, з кожної проблемної ситуації можна знайти вихід. 
Стосовно таких глобально-абстрактних питань як майбутнє не дуже замис-
лююся, знаю, що все буде добре, і зі всього можна знайти вихід у разі чого.

Дарія Павлій, випускниця Інституту архітектури:

„Боятися нічого не треба, а роботи — 
особливо!“
Закінчення університету для мене не подія: хоч ви-
пускний був нещодавно, здається, ніби я закінчила 

Політехніку вже давно. Боятися нічого не потрібно, а 
роботи — особливо! Скажу відверто, Політех усе ж дав 

своє, але сподіватися лиш на університет не можна. Я бачу 
майбутнє таким: маленькими кроками йти до великих цілей. Якщо не сидіти, 
склавши руки, результати будуть обов’язково. Головне — не думати, а діяти! 
З пошуком роботи — пощастило. Уже 3 місяці як працюю. Попит на дизайн 
різко зростає, вакансій багато. Важливо пробувати.

Олена Позднякова, випускниця Інституту економіки і 
менеджменту:

„У мене ще є час побути студентом“
Я навчаюся за програмою подвійного диплома — па-
ралельно в Україні і в Польщі. У Польщі навчання на 
магістратурі триває не півтора року, а два, тож у мене 
ще є час побути студентом, довчитися, знайти роботу. 
Наразі орієнтуюся на Польщу: там шукаю житло і місце 
праці. Страшно не знайти роботу, але я ще маю час.

Міркувала й опитувала Анастасія МОЗГОВА
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Закінчення на 4 с. m

Закінчення на 6 с. m

симпозіум

Стан та перспективи сталого             
розвитку — на міжнародному рівні
Ці питання обговорили науковці-екологи на своєму першому симпозіумі 

„Сталий розвиток — стан та перспективи“ (SDEV’2018), який організував 
Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола. Співорганізатор заходу — 
Всеукраїнська екологічна ліга. 

Симпозіум відбувся на-
прикінці зими — на почат-
ку весни в селищі Славське 
Львівської області, на базі 
навчально-оздоровчого 
табору „Політехнік-2“. 
Вітаючи учасників, голо-
ва оргкомітету директор 
ІСТР ім. В. Чорновола 
проф. Олександр Мороз у 
своїй доповіді зазначив, 
що наукові заходи зі ста-
лого розвитку — актуаль-
ні, адже ідея необхідності 
гармонізувати взаємовід-
носини між людьми і при-
родою має давню історію. 
Сталим розвитком ми оз-
начуємо такий розвиток 
суспільства, який задо-
вольняє потреби ниніш-

ніх поколінь і не ставить 
під загрозу можливості 
наступних поколінь за-
довольняти свої потреби. 
Проблеми сталого розвит-
ку та захисту довкілля особ-                               
ливо кричущі для регіонів 
України зі значним антро-
погенним навантаженням, 
спричиненим діяльністю 
різних галузей промисло-
вості, однак не лише для 
них. Тому новим викликом 
для ІСТР стає популяриза-
ція ідей сталого розвитку в 
Україні та сприяння фор-
муванню нового типу мис-
лення, за якого всі соціаль-
но-економічні та соціаль-
но-екологічні процеси та 
явища розглядатимуть з 
урахуванням принципів 
сталості та збереження                
навколишнього природ-
ного середовища. 

наукові підсумки-2017

„Якість і рівень наукових досліджень 
є одними із вирішальних чинників 
загального рейтингу університету“

На цьому закцентувала увагу проректор Наталія Чухрай у своєму 
звіті про результати виконання науково-дослідних робіт у 2017 

році на лютневій Вченій раді. Нині Львівська політехніка готується 
підтвердити статус національного закладу вищої освіти, тож ця тема 
є вкрай актуальна.

Наукові кадри
За словами Наталії 

Іванівни, загальна чи-
сельність науково-пе-
дагогічних та наукових 
працівників у 2017 році 
становила 2 269 осіб, 75% 
з яких — кадри вищої 

кваліфікації. 941 пра-
цівник був залучений до 
оплачуваного виконання 
науково-дослідної робо-
ти (НДР).

40% загальної чисель-
ності науковців Полі-
техніки, а саме 913 осіб, 
припадає на молодих на-

уковців. Серед студент-
ства до виконання НДР 
на оплачуваній основі 
було залучено 102 осо-
би, найбільше — з ІХХТ 
та ІТРЕ. Порівняно із 
2015–2016 рр. середній 
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Учасники симпозіуму 
обмінялися інформаці-
єю щодо теоретичних 
та прикладних аспектів 
сталого розвитку, про-
блем дослідження сучас-
ного стану довкілля та 
застосування екологіч-
но безпечних природо-
охоронних технологій, 
розвитку туризму, аналі-

зу еколого-економічних 
чинників розвитку під-
приємницької діяльності 
та шляхів забезпечення 
цивільної безпеки. 

— Слід зауважити, що 
особливо активну участь 
у симпозіумі брали моло-
ді науковці, аспіранти. 
Для них це неоціненний 
досвід — представити ре-
зультати своєї наукової 
роботи перед поважною 

аудиторією, по-
чути запитання 
і рекомендації 
провідних нау-
ковців країни, 
— розповідає 
секретар оргко-
мітету, доцент 
кафедри еколо-
гічної безпеки та 
природоохорон-
ної діяльності 
Ірина Казимира.

Н а у к о в ц і - 
екологи вирішили 
відтепер прова-
дити такі симпо-
зіуми періодич-
но, що два роки. 
Це сприятиме 

налагодженню зв’язків із 
провідними українськими 
та закордонними вишами, 
реалізуванню спільних 
дослідницьких проектів 
та інтегруванню із освіт-
ньо-науковим простором 
Європи. 

— У резолюції сим-
позіуму також зазначено 
актуальну пропозицію — 
впровадити до навчаль-
ного процесу дисциплі-

ни сталого розвитку, що 
відповідатиме сучасним 
тенденціям розвитку                   
суспільства і виховува-
тиме у молодого поко-
ління почуття відпові-
дальності за збереження 
та покращання стану 
довкілля, — наголошує 
Ірина Ярославівна.

У роботі симпозіуму 
взяли участь представ-
ники вишів та наукових 
установ з різних регі-
онів України (Львів, 
Київ, Івано-Франківськ, 
Рівне, Полтава, Дні-
про, Кременчук, Одеса, 
Суми, Харків, Чернівці, 
Умань, Луцьк, Миколаїв) 
та країн-членів ЄС (Ав-
стрія, Польща, Словач-
чина, Болгарія, Чехія). 
Загалом на пленарних 
та секційних засідан-
нях прозвучало понад 
100 доповідей, матері-
али яких опубліковані у 
збірнику Міжнародного 
наукового симпозіуму 
SDEV’2018. 

Ірина МАРТИН

СТУДІЇ

співпраця

Студенти кафедри АФМ поїдуть                           
до Німеччини

Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту ІАПО 
співпрацюватиме з Вищою професійною школою державного 

керування Тюрингії (м. Гота, Німеччина). 

У липні відбудеться тижне-
вий вишкіл студентів-магістрів 
спеціальностей „Адміністратив-
ний менеджмент“ та „Публічне 
управління та адміністрування“ 
у м. Гота (Тюрингія) у тамтешній 
Вищій професійній школі держав-
ного керування. Там вони озна-
йомляться з державним устроєм 

західної частини Німеччини, її 
інституціями та законодавчими 
особливостями.

Крім стажування, студенти ма-
тимуть змогу побачити пам’ятки 
архітектури Тюрингії, відвідати 
місцеві музеї. Також це прекрас-
на нагода налагодити контакти з 
державними службовцями, про-

відними науковцями та виклада-
чами державного керування.

Міністерство внутрішніх і 
комунальних справ Тюрингії го-
тове забезпечити проживання і 
харчування для 25 студентів. Зі 
свого боку Львівська політехніка 
зобов’язується мати у групі ква-
ліфікованого перекладача. Є спо-
дівання, що така співпраця стане 
щорічною.

Ірина МАРТИН

симпозіум

Стан та перспективи сталого             
розвитку — на міжнародному рівні

m Закінчення. Початок на 3 с.
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випуск

„Ви приречені!“
13 березня відбулося урочисте вручення дипломів магістрам 

Інституту економіки і менеджменту. Дійство відбулося з 
неабияким розмахом, бо ж у цей день документ про здобуття 
другого рівня вищої освіти отримало близько шести сотень 
осіб.

Привітати випус-
кників прибули поважні 
гості: ректор Львівської 
політехніки професор 
Юрій Бобало, директор 
ІНЕМ Олег Кузьмін, за-
відувачі кафедр інститу-
ту та отець Юрій.

— Ви приречені! (па-
уза, а за нею сміх зали 
й шквал оплесків). Ви 
приречені все своє по-
дальше життя називати-
ся політехніками. Поки 
що у вашому житті було 
дві події, які запам’я-
таються назавжди: це посвята у 
студенти й нинішня подія — ви-
пускний. І нехай між цими подія-
ми минуло небагато часу, але вони 
вам запам’ятаються на все життя, 
тому що це були найпрекрасніші 
роки і миті — я кажу вам це як лю-
дина, яка закінчила університет 
1973-го. Я досі згадую цей час із 

приємністю. Ці спогади і хвилини 
назавжди залишаться у ваших ду-
шах. Львівська політехніка шкодує, 
що така прекрасна частка студен-
тів університету покидає її. Мені 
шкода розлучатися з вами. Де б ви 
не були, де би не жили, чим би не 
займалися — завжди ваші душа і 
помисли повинні бути із Політех-

нікою, — привітав випускників 
Юрій Ярославович.

Також ректор наголосив, що 
ІНЕМ — один із найбільших інсти-
тутів Львівської політехніки, який 
прогресує з року в рік.

Олег Кузьмін закликав магістрів 
не забувати про свою альма-матер і 
запросив їх долучатися до Асоціації 

випускників Львівської 
політехніки. Також ди-
ректор ІНЕМ висловив 
жаль з приводу того, що 
випускники не виявля-
ють бажання вступати до 
аспірантури, щоправда, 
Олег Євгенович підкрес-
лив, що цілком розуміє 
причини такої ситуації, 
проте вірить: прийде час, 
коли викладацька робота 
стане популярною і ви-
пускники повернуться до 
свого університету.

Отець Юрій, який за-
вітав поблагословити ма-
гістрів у доросле життя, 
побажав випускникам не 

забути про найважливіше — бути 
людиною, а також — пам’ятати про 
Україну і завжди до неї повертатися.

— Найбільшим іспитом з люд-
ськості буде ваша витривалість до 
творення доброти на своєму робо-
чому місці, — сказав священик.

Анастасія МОЗГОВА

коротко

УЦОЯО запрошує громадські 
організації, діяльність яких 
стосується системи освіти 
України, до 27 квітня долучити-
ся до процесу визначення по-
рогового бала ЗНО. До складу 
комісії також увійдуть представ-
ники МОН, НАН, Українського 
та регіональних центрів оціню-
вання якості освіти, педагоги та 
викладачі. 

Цього року на ЗНО до магістра-
тури реєструватимуть із 14 
травня. Єдиний вступний іспит 
з іноземної мови складатимуть 
кандидати на гуманітарні науки 
(крім філології), соціальні та 
поведінкові науки, журналіс-
тику, сферу обслуговування, 
міжнародні відносини (крім 
міжнародного права). Вступники 
на право і міжнародне право 
складатимуть вступний іспит з 
іноземної мови і єдине вступне 
випробування з права та за-
гальних навчальних правничих 
компетентностей. 

Усі провідні виші та наукові 
установи України за бюджетні 
кошти матимуть доступ до баз 
Scopus і Web of science. Зокре-
ма йдеться про надання доступу 
до міжнародних баз даних для 
університетів, що підпорядкова-
ні іншим міністерствам а також 
наукових установам НАН та 
галузевих академій.

Україна вже цього року долу-
читься до міжнародного до-
слідження оцінювання якості 
освіти PISA та візьме участь у 
Програмі впровадження сер-
тифікаційного іспиту з укра-
їнської мови як іноземної. 
Уряд виділив на це бюджетні 
кошти, передбачені на виконан-
ня зобов’язань України у сфері 
міжнародної науково-технічної 
співпраці. Суть дослідження PISA 
— порівнювання освітніх систем 
близько 80-ти країн світу через 
вимірювання компетентностей 
учнів із читання, математики 
та природничих дисциплін, не 
пов’язаних з оволодінням шкіль-
ними програмами. Також у PISA 
значну увагу приділяють ви-
вченню чинників, що впливають 
на успішне навчання учнів.

За матеріалами інформагенцій
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вік виконавців НДР у 
Львівській політехніці 
зріс — від 46 до 47 років.

Досягнення
У навчально-до-

слідному плані рік, що 
минув, був плідний.                             
Політехніки виконува-
ли 16 фундаментальних 
(6 завершено) та 26 при-
кладних (7 завершено) 
НДР. 184 науково-до-
слідні роботи відбулися 
у межах кафедральної те-
матики. По дві НДР було 
здійснено за державним 
замовленням, за ґранта-
ми Президента України 
та за ґрантами Держав-
ного фонду фундамен-
тальних досліджень. 
Також провадили дослі-
дження в Антарктиці за 
Державною цільовою на-
уково-технічною програ-
мою (ДЦНТП). Кількість 
госпдоговорів у 2017 році 
сягнула позначки 251.

Найбільш активни-
ми виконавцями науко-
во-дослідних робіт у 2017 
році стали працівники 
ІТРЕ та ІХХТ, які здій-
снювали 18 та 11 робіт 
відповідно із 42 НДР, що 
виконувалися за кошти 
держбюджету. За словами 
Наталії Іванівни, те, що 
інститут має НДР, профі-
нансовані з держбюдже-
ту, свідчить про якість 
наукових досліджень, ви-
соку цитованість науков-
ців, наявність патентів, 
досвід участі в наукових 
міжнародних проектах, 
співпрацю з промисло-
вими підприємствами 
тощо. Інститутами-лі-

дерами, які долучилися 
до НДР у межах міжна-
родних ґрантів, госпдо-
говорів та ґрантів ДФФД, 
є ІБІД, ІКТА, ІЕСК, а та-
кож ІГДГ, ІХХТ та ІІМТ. 
Щодо інститутів ІГСН, 
ІНПП, ІППТ проректор 
наголосила, що вони 
2017 року провадили НДР 
лише у межах кафедраль-
ної тематики.

Фінансування
На проведення науко-

во-дослідних робіт 2017 
року Львівська політехні-
ка отримала із державно-
го бюджету 20 мільйонів 
656 тисяч гривень — це 
майже втричі більше, ніж 
було отримано п’ять ро-
ків тому, як наслідок, до 
спецфонду було залучено 
понад 13 мільйонів гри-
вень, що на 30% більше, за 
показник п’ятирічної дав-
ності. Левову частку над-
ходжень до спеціального 
фонду становить заро-
біток від госпдоговорів, 
зокрема й міжнародних. 
П’яту частину коштів зі 
спецфонду університету 
заробили науковці ІГДГ, 
майже 17% — ІБІД, 14% — 
ІХХТ, 11% — ІКТА. 

Проректор підкрес-
лила, що колективи, 
які освоюють бюджетні 
кошти, повинні доводи-
ти отримані результати 
до їх подальшої комер-
ціалізації, щоби кошти зі 
загального фонду давали 
віддачу до спеціального 
фонду. Це, насамперед, 
стосується науковців з 
ІТРЕ та ІХХТ, бо саме на 
НДР цих інститутів при-
падає 40% і 28% коштів із 
держбюджету відповідно.

Лідерами із залучен-
ня сумарних коштів до 
бюджету Політехніки 
від проведення НДР у 
2017 році стали ІТРЕ 
(понад 10 млн грн) та 
ІХХТ (понад 8 млн грн). 
Такі інститути як ІГДГ, 
ІБІД, ІКНІ, ІКТА та 
НДКІ ЕЛВІТ залучили по                             
2 мільйони гривень.

Міжнародний 
рівень

Щодо міжнародної 
наукової співпраці, то 
2017 року було виконано 
п’ять спільних проектів 
за міждержавними уго-
дами, вісім міжнародних 
колективних ґрантів і нау- 
кових проектів, дев’ять 
індивідуальних ґрантів 
на наукове стажування, 
проведення досліджень за 
кордоном, а також чотири 
міжнародних госпдогово-
ри. Зокрема, йдеться про 
участь у рамкових про-
грамах ЄС із досліджень 
та інновації — проект 
AmbiPoD (наук. кер. проф. 
П. Стахіра), створен-
ня ХАБ-лабораторії ІоТ 
(наук. кер. проф. Н. Ша-
ховська), участь у про-
екті у рамках програми 
Eurofusion Horizont 2020 
— створення Лабораторії 
магнітних сенсорів (наук. 
кер. с.н.с. І. Большакова). 
Цьогоріч за програмою 
„Горизонт 2020“ розпо-
чинається великий проект 
IMAGE (координує А. Ан-
друщак).

2017 року наукова 
спільнота університету 
подала 54 заявки на здо-
буття ґрантів. 

— Сподіваємося, що 
колективи інститутів 

ІАРХ, ІБІД та ІППТ 2018 
року також долучаться до 
цієї роботи, — наголосила 
проректор Чухрай. 

Кількість публікацій 
політехніків у виданнях, 
що входять до наукоме-
тричних баз даних, порів-
няно з 2016 роком збіль-
шилася на 14%. Науковці 
з ІТРЕ, ІКНІ, ІМФН, ІКТА 
та ІХХТ цьогоріч посіли 
лідерські позиції за ак-
тивністю публікування. 
Керівництво очікує, що 
надання Політехніці без-
коштовного доступу до 
Scopus та Web of Science 
активізує науковців та 
підвищить якість їхніх 
публікацій.

Результатом виконан-
ня науково-дослідних ро-
біт стало створення 166 
одиниць науково-техніч-
ної продукції, 27 з яких 
упроваджено у виробниц- 
тво на підставі госпдого-
ворів. Три із п’яти науко-
во-технічних проектів, 
які профінансувала По-
літехніка 2017 року, уже 
окупилися завдяки спів- 
праці із вітчизняними 
підприємствами.

У сфері винахідницької 
діяльності 2017 року варто 
відзначити науковців із 
ІХХТ, ІІМТ, ІКТА, ІБІД та 
ІСТР. Чверть поданих зая-
вок (22 із 88) на отриман-
ня охоронних докумен-
тів становлять заявки на 
винаходи, що є вагомим 
показником результатив-
ності наукової діяльності 
університету. Щоправда, 
за словами проректора, 
кількість отриманих охо-
ронних документів з року 
в рік скорочується.

Анастасія МОЗГОВА

m Закінчення. Початок на 3 с.

наукові підсумки-2017

„Якість і рівень наукових досліджень 
є одними із вирішальних чинників 
загального рейтингу університету“
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науковий тандем

Їх поєднали… гармати
Чи може бути щось спільне у наукових інтересах історика 

та матеріалознавця? Виявляється, чимало, адже 
міждисциплінарна співпраця дає багато можливостей ґрунтовно 
дослідити один предмет чи явище. Сьогодні ми розповімо про таку 
співпрацю дослідниці історичного зброєзнавства, викладачки 
кафедри гуманітарних наук Академії сухопутних військ Мар’яни 
Верхотурової та старшого викладача кафедри прикладного 
матеріалознавства та обробки матеріалів Львівської політехніки 
Сергія Швачка.

Ці двоє науковців разом до-
сліджують гармати — з погляду 
історичного та матеріалознав-
чого. Їхня співпраця розпо-
чалася понад рік тому. 
Пані Мар’яна вже років 5 
або й 6 вивчає артилерію 
XIV—XVIII ст., зокрема 
ту, що у фондах Львів-
ського історичного му-
зею. Ознайомившись із 
досвідом польських колег 
щодо дослідження зброї, 
вона звернулася на кафе-
дру ПМОМ із пропозицією провести 
матеріалознавче дослідження двох 
гармат.

— Ці гармати потрапили до ко-
лекції Львівського історичного му-
зею у 1934–36 роках. Одна була зі 
Сокаля, друга — з Белза. Там вони 
лежали у церкві і в дуже давньо-
му костелі, а до музею їх передав 
отець-декан. Типологія цих гармат 
рання. Одну з них я датувала кін-
цем XIV — початком XV ст., другу 
— XVI ст. Робота цікава з погляду 
зброєзнавства, музейної історії, тех-
нології виготовлення. В українській 
історіографії досі не досліджували 
артилерію методами матеріалознав-
чих аналізів. У нас люблять вивчати 
мечі, корди, але не гармати. Наші 
гармати унікальні тим, що від тих 
часів їх мало збереглося. Колись ста-
рі гармати переплавляли, виливали, 
використовували для більш нової 
артилерії, часто просто знищували, 
— розповідає Мар’яна Верхотурова.

— Що досліджуєте Ви як матеріа-
лознавець? — запитую Сергія Швач-
ка. 

— Насамперед склад матеріа-
лу виготовлення, його структуру. 
Опосередковано вдалося зробити 
висновки про технологію їхнього 
виготовлення. Гармати, які ми дослі-
джуємо, — ковані. Їх виготовили ко-

валі. Пізніше були литі, з брон-
зи або чавуну. Схожі технології 
застосовували і в Європі. 

Пан Сергій наголошує, 
що в XIV–XVІ ст. залізо 
було дуже дороге і майс-
три його отримували 
кричним методом — 
чавун переробляли у 
ковке залізо, видаля-
ючи з нього надмір 
вуглецю, кремнію, 

марганцю. Такий про-
цес вимагав часу: за дві 

доби майстри отримували близько 
2,5 кг криці (суміші губчастого 
заліза і шлаку), яку ще кілька 
разів нагрівали до 1000ºС і 
кували, такими чином змен-
шуючи вміст шлаку. Цього 
заліза вистачало для меча, 
а для гармати треба було 
мати понад 8 кг! 

Та повернімося до на-
ших гармат. Одна з них, 
виготовлена з чистого 
заліза, була у кращому 
стані, мало пошкодже-
на, друга, стальна, — у 
значно гіршому, сильно 
зруйнована. 

— Спершу я працював 
з гарматами у музеї — полірував їх, 
розглядав під старим навчальним 
мікроскопом. Це вдавалося нелегко, 
адже будівля музею має дерев’яні пе-
рекриття, через які сильно відчува-
ється вібрування трамвая на площі 
Ринок. Проте від залізної гармати 
вдалося відібрати для аналізів від-
шаровану лусочку. А оскільки друга 
гармата була сильно зруйнована, 
то я з дозволу хранителя відібрав 
заготовку на виготовлення зраз-
ків для металознавчих досліджень.                                                                                                                                      
 Ці зразки десь місяців зо три я 
досліджував у лабораторії MESO, 
яку наша кафедра отримала завдя-

ки участі у європейському проекті 
ТЕМРUS MMATENG (про це писала 
„Аудиторія“ — авт.). Працівники 
лабораторії допомогли мені  зро-
бити металографію, різні аналізи, 
дослідження і за їхніми результа-
тами встановити кричний спосіб 
отримання заліза для цих гармат, 
запропонувати реконструкцію тех-
нології їхнього виготовлення. Вда-
лося з’ясувати, на якому шарі виник 
дефект, що у подальшому спричинив 
розрив казенної частини гарматно-
го ствола під час пострілу. Це для 
мене найважливіший результат ме-
талографічного дослідження. Мене 
часто запитують, чи можна на під-
ставі металографічного аналізу да-
тувати гармату. Зараз ні. Можливо, 
це буде реально після напрацювання 
бази даних досліджених гармат. І не 

конче мусять бути українські, адже 
у наших музеях часто зустрічає-

мо гармати, виготовлені в різ-
ний час в Італії, Німеччині, 
Польщі, — розповідає Сергій 
Григорович. 

— Типологія першої 
гармати дуже схожа на ту, 
які в той час виготовляли 
в Італії. Що ж, цілком 
можливо, що вона мог-
ла потрапити до Белза з 
Криму, куди її привезли                                                           
татари. А можливо, її 

виготовили у Белзі. Не 
знати, адже на гарматі 
нема жодного марку-

вання, — продовжує пані Мар’яна й 
акцентує на тому, що сучасне істо-
ричне зброєзнавство вимагає між-
дисциплінарного підходу.

Наші науковці до досліджен-
ня залучили магістрантку кафедри 
ПМОМ Марію Пишацин. На основі 
цієї співпраці дівчина підготувала і 
захистила дипломну роботу. Сергій 
Швачко наголошує, що праця в істо-
ричному музеї відкрила перед ним 
ще кілька пластів роботи, зокрема 
він має намір дослідити колекцію 
олов’яного посуду. 

Ірина МАРТИН
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освітні програми

В умовах жорсткої конкуренції
Освіта нині функціює в умовах жорсткої конкуренції, як 

зовнішньої, так і в межах України. Про те, як цю проблему 
вирішують на кафедрі систем штучного інтелекту ІКНІ, розмовляємо 
з її очільником професором Наталією Шаховською.

— Наталіє Богданівно, чому, на 
Вашу думку, нині краще модифікувати 
існуючу освітню програму, ніж відкри-
вати нові?

— Найперше тому, що мусимо 
підготувати конкурентоспромож-
ного на ринку праці фахівця. І 
це найважливіша причина, яка 
спонукає нас до поліпшення 
якості освіти. Нам є куди руха-
тися, адже, якщо порівнюва-
ти освітній процес в ІТ-сфері 
різних університетів України, 
то Львівська політехніка є на 
восьмому місці. У спину ди-
хають і жорсткі конкуренти 
— закордонні університети. 
Польща, до прикладу, має кра-
щу інфраструктуру, якою за-
манює наших студентів. Щоб 
виправити цю ситуацію, му-
симо забезпечити їм новітні умови 
для навчання. Оновлювати освітні 
програми, навчальні плани мусимо 
й через різку зміну вектора промис-
ловості та ІТ-компаній. Якщо кіль-
ка років тому вони брали на роботу 
студентів 4–5 курсів, то зараз „в хід“ 
ідуть і другокурсники. Це дуже вели-
ка проблема. Нерідко буває так, що 
на третьому курсі лектор зустріча-
ється з порожніми аудиторіями, бо 
студенти вже десь працюють. Відпо-
відно страждає навчальний процес. 
Ще одна причина поліпшення якості 
нашої освіти — зміна психологічно-
го портрету і пріоритетів вступни-
ків, студентів, їхніх батьків. 

— Що маєте на увазі?
— Кілька років тому під час кон-

сультацій в деканатах батьків ціка-
вили програми подвійних дипломів, 
можливість навчання за кордоном. 
Нині вони просять показати робочу 
програму і пояснити все про дисци-
пліни, які буде вивчати їхня дитина. 
Крім цього, десять років тому лектор 
був для студентів беззаперечним 
авторитетом, нині ж цей авторитет 
треба у них заслужити. Не забувай-
мо, що програма ІТ теж дуже швидко 
змінюється.

— Чи виникають якісь проблеми на 
шляху до становлення?

— Проблем є кілька. З ними сти-
каємося вже на рівні відкриття нових 
освітніх програм або їхньої реаліза-
ції. Все ж, незважаючи на труднощі, 
за останні роки в інституті відкрили 
нові освітні програми, серед яких — 

інтернет речей, вибірково (частко-
во) модифікували блок систем штуч-
ного інтелекту, створили програму 
„Наука про дані“ (Data science). 
Інша проблема — ІТ-компанії, які не 
завжди розуміють специфіку діяль-
ності вищого навчального закладу, 
потребу змін в освітній програмі. 

— Як забезпечуватимете якість 
навчального процесу?

— Найперше — залучатимемо до 
навчального процесу ІТ-фахівців. 
Для якісного забезпечення освітньо-
го процесу дуже важливі мобільність 
і швидка зміна. На мою думку, курс 
лекцій і наші викладачі, і запрошені 
професори мають вкладати в короткі 
часові рамки. Варто подбати й про те, 
щоб наші освітні програми конку-
рували зі світовими аналогами. Для 
цього варто ширше використовувати 
різні онлайн-освітні ресурси і кори-
гувати наші навчальні курси з кур-
сами провідних університетів світу. 
Ми вже випробували різні способи 
донесення інформації до студентів, 
зокрема апробували додаток clickers, 
який розробили четвертокурсники. З 
його допомогою отримували запи-
тання від студентів безпосередньо 
під час лекції і відповідно на них 
реагували. Додаток допомагає та-
кож перевіряти знання студентів. 

За результатами першого семестру 
провели анонімний онлайн-тест, 
який допоможе нам поліпшити нав-
чання у другому семестрі. До того ж 
мусимо постійно переглядати наші 
робочі програми, слідкувати, щоб 
вони відповідали вимогам ринку. У 
весняному семестрі студенти вив- 
чатимуть курс „Командна робота“, 
в якому виконуватимуть проекти під 
керівництвом фахівців з ІТ-компа-
ній. Їхнє спілкування відбувати-

меться за всіма стандартами 
компаній, з використанням 
певних програмних засобів 
тощо. Тобто вже з першого 
курсу студенти зможуть оз-
найомитися зі специфікою 
роботи, яка їх чекає попере-
ду. Сподіваємося, що ті спе-
ціалісти згодом залучати-
муть найкращих студентів 
до стажування чи практик у 
їхніх компаніях.

— Орієнтуєтеся на освіт-
ні програми „зверху“, чи мо-
жете їх видозмінювати?

— Звичайно, можемо видозміню-
вати. До прикладу, наші першокур-
сники під час вивчення основ алго-
ризації і програмування проходили 
загальновизнаний у світі для всіх 
комп’ютерних наук онлайн-курс, за-
проваджений у програмі EDX. Окрім 
завдань, передбачених курсом, дору-
чали студентам додатково розробля-
ти різні проекти. Тобто, нам удалося 
частково поєднати матеріали курсу 
і варіанти індивідуальної роботи зі 
студентами.

— Чи вистачає викладачам часу 
для підвищення своїх професійних 
знань?

— Кафедра функціює з вересня, 
тож викладачі ще повні енергії, ба-
жання творити, мають багато ен-
тузіазму, самі постійно удоскона-
люються. У серпні більшість із них 
пройшли онлайн-курси й отримали 
сертифікати про навики із різних 
технологій. Одним зі способів за-
охочення викладачів до навчання є 
ґранти, тому три заявки подали на 
освітні ґранти, одну на виробни-
чий. Ще дві готуємо. Звичайно, не 
так часто можна виграти міжнарод-
ний ґрант, але ми до цього прагне-
мо. Дуже доречна нам і допомога від 
промисловості, ІТ-компаній.

Катерина ГРЕЧИН
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у вінок Кобзареві

„Та не однаково мені…“ —                       
вечір, який надихнув і запалив
У час Революції гідності та за роки сучасної війни на східних теренах 

нашої держави слова Тараса Шевченка не раз надихали до боротьби, 
підкріплювали дух, запалювали серця. У Політехніці джерелом натхнення 
словом Кобзаря є низка заходів, які вже стали невід’ємною часткою життя 
університету.

Урочистий вечір „Та не 
однаково мені…“ зібрав 
значну кількість глядачів. 
Годі було знайти вільне 
місце не тільки в залі, а й 
на балконі. Це ще раз за-
свідчило, наскільки важ-
ливо нині надихатися сло-
вами і думками Шевченка. 
А також і те, що талано-
виті політехніки, які ви-
ступають на сцені, мають 

підтримку і повагу серед 
колег. Адже у творчих ко-
лективах Народного дому 
„Просвіта“, який вже ба-
гато років невтомно очо-
лює заслужений працівник 
культури Степан Шалата, 
визріло не одне покоління 
талантів. 

Цьогорічна урочис- 
тість розпочалася філо-
софським, наповненим 

глибокими смислами, ви-
ступом „Лицарі й плебеї“ 
голови Товариства „Про-
світа“ Львівської політех-
ніки професора Христини 
Бурштинської. Зрештою, 
увесь вечір був прониза-
ний ідеєю пошуків гли-
бинних змістів у нашому 
житті, правдивого патріо-
тизму, розуміння майбут-
нього. 

Народні творчі колек-
тиви завжди дуже ретель-
но підбирають репертуар. 
А завдяки вмілій режисер-
ській роботі, на концертах 
чітко простежується певна 
сюжетна лінія, на яку на-
низуються виступи. 

Яскравим спалахом 
цьогорічної урочистості 
стала інсценізація поеми 
„Утоплена“ Народної те-
атральної студії „Хочу“ 
(режисер Анастасія Непо-
мняща). Сцена „перетво-
рилася“ на бурхливе море, 
з якого виринали русалки. 
За кількахвилинний ви-
ступ студентам вдалося 
передати все: і любов, і 
ненависть, і безнадію, і 
розпач.

Шевченкові вечори 
в Політехніці вже давно 
дивують масштабами і ба-
гатством наповнення. Не 
став винятком і цей рік. 
Найвеличнішою і багато-
людною була завершальна 
сцена концерту, коли для 
виконання невмирущого 
„Реве та стогне Дніпр ши-
рокий“ вийшли всі колек-
тиви та учасники, а глядачі 
слухали їх стоячи.

Наталія ПАВЛИШИН
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уроки історії

Російські сценарії в Україні
У березні 2018 року минає 99 років від офіційного створення 

Української соціалістичної радянської республіки. Як відбувалося 
її утвердження на українських землях, чого навчила (чи не навчила) 
нас історія, і чому вкотре наступаємо на ті ж граблі? Про це говоримо 
із доцентом кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини 
ІГСН Іваном Хомою.

— Російські більшо-
вики свій сценарій на 
території України роз-
горнули ще наприкінці 
жовтня 1917 року, відра-
зу після жовтневого пе-
ревороту, — розповідає 
історик. — А в грудні 
розпочали пряму агре-
сію проти УНР. На ща-
стя, у січні — лютому 
1918 року, попри успіш-
ні бойові дії більшовиків 
проти УНР, Центральна 
Рада спромоглася укла-
сти союз з німецькою та 
австро-угорською імпе-
ріями. Власне, спільно 
з ними вже наприкінці 
весни 1918 року було ви-
грано українсько-біль-
шовицьку війну — пер-
шу війну за незалежність 
України у ХХ столітті. 
Але радянську владу це 
не зупинило. У квітні в 
Таганрозі було створе-
но КП(б)У, яка в липні 
на більшовицькому з’їзді 
в Москві офіційно про-
голосила себе частиною 
російської комуністич-
ної партії. За допомогою 
політичної оболонки Ро-
сія наприкінці 1918 року 
вдруге відновила агресію 
проти УНР. Коли біль-
шовики відтіснили армію 
УНР на Волинь та Поділ- 
ля, 10 березня 1919 року 
у Києві відбувся III з’їзд 
КП(б)У, на якому було 
офіційно оголошено про 
створення квазі-держави 
УСРР і оголошено пер-
шу її конституцію. Як не 
дивно, тоді згідно з кон-
ституцією більшовицька 
УСРР була незалежна, 
однак це протривало 
лише до червня (неповні 

три місяці). Відповідно 
до так званого військо-
во-політичного договору 
у червні 1919 року УСРР 
увійшла в договірну фе-
дерацію з Росією. Тоді 
ж уряд віддав Росії пра-
во керувати ключовими 
міністерствами (еконо-
мікою, сільським госпо-
дарством, транспортом, 
поштою, телеграфом, ар-
мією тощо), залишивши 
собі освіту, медицину і 
соціальне забезпечення. 
28 грудня 1920 року було 
підписано черговий вій-
ськово-господарський 
договір, а вже 30 груд-
ня 1922 року на базі цих 
двох договорів уже УРСР 
увійшла до складу но-
воствореного СРСР, що 
дало йому змогу здійс-
нювати пряму агресію 
проти українського на-
роду. 

— Чи є зв’язок між то-
дішнім загарбанням Укра-
їни і тим, що почалося у 
2014 році?

— Звичайно, це ніби 
продовження загарб-
ницьких дій. А все тому, 
що ми й досі не до кінця 
усвідомили, якою була 
УРСР. Відтак не засвоїли 
як слід її досвід і бороть-
бу з нею УНР. Українці 
дуже халатно ставилися 
до своєї історії, тому й 
маємо нові російські про-
екти, до яких Росія дуже 
ретельно готувалася від- 
разу після розпаду Сою-
зу й проголошення неза-
лежності України. Тоді, 
коли ми насолоджували-
ся свободою, вона їх вда-
ло реалізувала. На щастя, 

розповзання метастазів 
ДНР і ЛНР ми зупинили 
відразу, як тільки зрозу-
міли, чим для нас є Украї-
на. Допомогло й те, що 
факт існування УНР від 
1917 до 1921 року став 
дуже вагомим стартом, 
який тоталітарна систе-
ма навіть за 70 років не 
змогла знищити. Велику 
роль у збереженні дер-
жави зіграли українці 
в еміграції, які більш-
менш адекватно оцінили 
здобутки та прорахунки 
УНР, а також розвивали 
цей досвід. 

— Чого нам чекати від 
нової загарбницької хвилі?

— Нині Україну ви-
знають на міжнародній 
арені. Це свідчить, що 
ми відбулися як держава і 
в міжнародної спільноти 
це не викликає сумніву. 
Крім цього, у світі добре 
розуміють, хто такі ДНР 
і ЛНР, створені окупан-
тами на території двох 
українських областей, 
тому їх ніколи не визнає 
міжнародна спільнота. 
Вірю, що наша держава 
відновить свою терито-
ріальну цілісність, але 
на це піде багато часу та 
праці. 

— Якими уроками іс-
торії ми не скористалися?

— Однозначно дати 
відповідь дуже складно. 
Якщо ми як держава про-
жили на початок анексії 
Криму та окупації Донба-
су 22,5 роки, то значить, 
що ми дуже виросли як 
нація, врахували багато 
своїх помилок, вихова-
ли величезну кількість 
громадян, а не просто 
жителів. У нас тепер уже 
є багато державників. Ро-
сія змусила нас зі зброєю 
в руках захищати свою 
країну. І ми намагаємо-
ся бути ефективними, 
зокрема, опираючись на 
досвід здобутої та втра-
ченої в 1917–1921 роках 
Української народної 
республіки. 

— Як у нинішніх умовах 
мають працювати істо-
рики?

— Від часу прого-
лошення незалежності 
українська історична нау-                                                 
ка зробила дуже багато в 
утвердженні забутих, ви-
тертих сторінок нашого 
минулого. Заклала непо-
гані орієнтири в суспіль-
ство щодо особливос-
тей та закономірностей 
культурно-історичних 
процесів на українських 
землях, розпочала важ-
ку роботу в боротьбі з 
міфами та стереотипа-
ми, сформованими для 
дискредитації українця 
та України. Найчастіше 
це відбувалося як волон-
терство. Позитивом сьо-
годення є те, що тепер не 
історик йде до аудиторії, 
просить послухати, звер-
нути увагу на проблеми 
та виклики, а аудиторія 
йде до історика з запи-
таннями: що сталося?, 
чому?, чого слід очікува-
ти?...

Спілкувалася 
Катерина ГРЕЧИН
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цікаві зустрічі

Волонтерство як духовна потреба            
і можливість здолати зло
Про людей, які готові жертовно служити іншим, про те, як 

їхнє мислення здатне змінювати мислення інших, як своїм 
прикладом вони надихають і запалюють серця до добрих справ, 
говорили 14 березня на зустрічі „Волонтерство як духовна 
потреба“ із громадською діячкою та волонтеркою з Познані 
Анною Хранюк. Цю подію ініціювала та організувала директор 
Міжнародного інституту освіти, культури і зв’язків із діаспорою 
Ірина Ключковська.

Від імені керівництва універ-
ситету гостю привітав проректор 
Роман Корж, зазначивши, що по-
літехніки брали активну участь у 
Революції гідності, чимало наших 
працівників і студентів воюють на 
сході України. А крім цього, Львів-
ська політехніка усіляко долучалася 
і долучається до підтримки україн-
ських воїнів, не раз допомагала ліку-
вати поранених. Та й серед політех-
ніків є чимало волонтерів.

— Для МІОК велика приємність 
вітати пані Анну Хранюк у Львові та 
в стінах Львівської політехніки. У ці 
складні часи ми неодноразово бачи-
ли надзвичайну відданість багатьох 
українців із різних країн світу своїй 
історичній батьківщині, як вони нев- 
томно і щедро допомагають україн-
ському народові. Всі разом працю-
ють на спільну мету — перемогу у 
війні, яку розв’язав російський агре-
сор. Волонтерська діяльність — їхня 
духовна потреба, — підкреслив, ві-
таючи гостю, заступник директора 
МІОК Андрій Яців.

Ця подія унікальна тим, що на 
зустріч із Анною Хранюк приїхали 
й ті, кому вона допомагала, хто був 
поранений на Інститутській у най-
кривавіші дні Революції гідності, 
вдови й сироти українських вояків 
— усі вони досі підтримують тісні 
взаємини з волонтеркою і це свід-
чення того, як навіть одна людина 
може змінювати світ.

На зустрічі були також присут-
ні студенти з Познанського уні-
верситету ім. Адама Міцкевича, які 
практикують нині у Львові. Для них 
було цікаво почути свідчення своєї 
землячки, а також дізнатися про те, 
як розвивається волонтерський рух 
в Україні.

— Нещодавно прочитала цікаву 
думку одного психолога про те, що 

проблеми, як собаки — нападають 
на тих, хто їх боїться. Тому ніколи 
не треба нічого боятися, а твердо 
стояти перед усіма викликами, які 
постають, — такими словами роз-
почала свій виступ Анна Хранюк. 
— Волонтерство — це не професія. 
Та й волотерами ми не народжує-
мося, а стаємо. Для мене волон-
терство — це нормальний спосіб 
життя. Саме завдяки українським 
волонтерам маю величезне коло 
друзів.

Гостя із Польщі розповіла про 
те, як познайомилася з кожним, хто 
перебував на реабілітації в Позна-
ні, а зокрема й гостював у неї. Вона 
зазначила, що Україна переживає 
страшні часи, та це також і часи, 
коли найкраще проявляється лю-
дяність. 

Варто зазначити, що Анна Хра-
нюк — українка за походженням. 
Її батьки — українці. Високу освіту 
вона здобувала в Києві. Досі збе-
регла потужний духовний зв’язок 
із Україною. Від 2014 року справою 
життя цієї жінки стала підтримка 
поранених українських вояків, вдів 
і сиріт українців, які загинули в 
боях на східних теренах нашої кра-
їни, родин героїв Небесної сотні.

Про те, наскільки українці сві-
ту перейняті ситуацією в Україні, 
а також як їх болять рани рідної 
крїни, засвідчило відеозвернення 
зі словами підтримки Оксани Мак-
симишин-Корабель із Португалії, 
авторки поезії, що вже стала на-
родною, — „Мамо, не плач“. 

Про те, наскільки багатогран-
ним є волонтерський рух тут, в 
Україні, і в Політехніці зокрема, 
розповіла доцент кафедри ме-
неджменту персоналу та адміні-
стрування ІНЕМ, заступник голови 
Товариства „Просвіта“ Львівської 

політехніки, активна волонтерка 
Надія Любомудрова. Вона озна-
йомила гостю й усіх присутніх із 
тим, як раптово визріло волонтер-
ство у дні Революції гідності, як 
воно набирало сили і масштабу на 
початку війни, коли українські во-
яки потребували фактично всього 
— і їжі, і обмундирування, і навіть 
найелементарніших речей. Та як 
багато зусиль докладали для того, 
щоб порятувати важкопоранених. 
Насамкінець Надія Петрівна до-
дала, що волонтерство — це стиль 
життя, який обираєш, і вже ніколи 
не зійдеш з дороги.

Військовий капелан Львівської 
архиєпархії УГКЦ та душпастир 
Гарнізонного храму свв. апп. Пе-
тра і Павла у Львові отець Тарас 
Михальчук поділився думками про 
те, як Господь веде людей у такі 
складні часи. 

— Людина має дві волі: волю 
любити і робити особистий вибір, і 
волю робити добро. Коли ці дві волі 
перетинаються, людина стає щас- 
ливою, — акцентував священик.

Журналіст-волонтер Роман Са-
вчак, ініціатор видання книги-рек-
вієму „Небесна Сотня“, охаракте-
ризував волонтерство як явище, 
що може здолати зло та втілити 
українську ідею.

Завершуючи цю натхненну зу-
стріч зі словами вдячності за працю 
задля добра, представники МІОК 
подарували гостям книги „Життя 
— Тобі“. 

Наталія ПАВЛИШИН
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Початок у числах 6, 7

до ювілею

Мовна основа „Просвіти“
Українська мова — твого 
життя основа

Наприкінці 2004 р. новостворе-
на громадська організація „Конгрес 
захисту української мови“ з нашого 
подання оголосила щорічний учнів-
ський і студентський конкурс мис-
тецьких робіт у жанрі плаката, гра-
фіки, малюнка, аплікації, фотографії 
на тему „Українська мова — твого 
життя основа“. На цей Всеукраїн-
ський конкурс надійшло 272 роботи, 
в яких не лише географія України, 
але й менталітет кожного окремого 
терену: Львівська обл. — 72 роботи, 
Тернопільська — 52, Сумська, Чер-
каська, Полтавська — по 20 робіт, 
Хмельницька — 18, Івано-Франків-
ська — 16, Дніпропетровська — 13, 
Одеська — 12, Кіровоградська, Він- 
ницька — по 10, Запорізька — 7, Лу-
ганська — 2.

Презентація виставки відбулася 
у Щавливській гімназії Бориспіль-
ського району Київської области 
(організатор В. Стрілько, голова 
журі авторка цих рядків). Згодом та 
ж виставка відбулася у стінах Київ-
ського торгово-економічного уні-
верситету за участи тодішніх депу-
татів Верховної Ради України. 
Малювали Мову діти і молодь 
віком від 5 до 19 років, і, мож-
ливо, через те більшість робіт 
виконано у романтично-сен-
тиментальному стилі: образи 
квітів, птахів, дерев — себто 
пересолоджена веселково-ка-
линова солов’їність, пейзажна 
краса без волі до експансив-
ного відвоювання помосков-
щених теренів, ідилійне мо-

возамилування і мовозаколисуван-
ня... Мова-квітка і мова-соловейко 

— нерозлучна пара по всій 
Україні. А доки вони іди-
лійно паруються, — „рус-
скій язик“ солдафонською 
ходою окуповує незрівнян-
ні пейзажі, перетворюючи 
їх у березові рощі. Звичай-
но, не провина авторів у 
такому романтично-дитя-
чому (бо ж більшість із них 
діти!) тлумаченні мови, 
але це серйозна підстава 
для суспільства, і зокрема 
виховників-учителів, за-
мислитится, чи потрібне 

нам здитиніле майбутнє з мовою — 
квітчастою декорацією?

На цьому загальному заквітчано-
му мовному килимі, як подув свіжого 
молодого рвійного вітру сприйма-
ються гострі політичні роботи, яких, 
на щастя, не так мало, серед яких і 
роботи студентів-політехніків. 

Найгостріша і найзлободенніша 
тема серед робіт політичного спря-
мування — двомовність. Це той 
дамоклів меч, що не просто висить 
над Україною від часів СРСР, а вже 
зірвався на наші голови через мос-
ковсько-українську війну 2014 року, 
основне питання якої МОВНЕ! Ба-
гато робіт було присвячено також 
суржикові — символові взаємооб-
крадання і взаємозабруднення мов, 
найочевиднішому знаку духового 
плебейства. Окрему групу станов-
лять роботи з глибоко духовними 
філософськими гаслами, що, на пре-
велике щастя, підносять Мову над її 
примітивним споживацьким тлума-
ченням у комунікативній функції.

У такий спосіб відтворено широ-
ку палітру мовних проблем — від її 

загроженого функціювання у влас-
ній державі до функції духового 
фундаменту нації. Найважливіше, 
що це засвідчило позицію юних і мо-
лодих людей, які під керівництвом 
своїх наставників у можливий для 
себе спосіб розбудовують наш укра-
їнський мовний дім. Із цього погляду 
кожна художня школа, майстерня чи 
навчальний заклад додали своєрід-
ної мистецької цеглини у зміцненні 
нашої мовної ідентичности. 

Неповторними на цьому тлі ста-
ли наступальні роботи студентів-ар-
хітекторів і дизайнерів Львівської 
політехніки та учнів зі Сумської 
студії „Країна мистецтв“; вражають 
своїм композиційним вирішенням і 
словесним наповненням роботи уч-
нів із Підгаєцької художньої школи 

Тернопільської обл. Їхня 
Мова — це життєствердна 
категорія і танець україн-
ської вічности; а роботи 
дитячої художньої школи з 
м. Переяслава-Хмельниць-
кого сповнені внутрішньої 
енергії і несподіваних ма-
лярських образів — у них 
непоборне майбутнє нашої 
мови.

Серед цього багатства 
українського духу журі віді-
брало 10 найкращих робіт, 
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авторів дипломовано і нагородже-
но. Це роботи: „Мова росте еле-
ментарно: разом з душею народу“ 
(Соломія Старак, Львів); „Без опори 
на мову Україна — Укрруїна“ (Іван 
Шматко, Сіверодонецьк); „Борітеся 
— поборете“ (цикл робіт Марії Со-
роки, Суми); „Хто ти? Патріот цінує 
своє коріння та мову“ (Іван Бондар, 
Суми); „Мова — це ієрогліфи, наці-
ональні коди“ (Іванна Романюк, Рів-
не–Львів); „Мова українська здолає 
всі перешкоди“ (Вадим Однов’юнов, 
Суми); „Якою мовою балакаєш ти 
на тій землі“ (Мар’яна Чигер, Сам-
бір–Львів); „Україні свій телераді-
опростір“ (Олександр Чернявський, 
Запорізька обл.); „Рідна мова“ (Віта-
лій Шупляк, Тернопільська обл.); „Я 
— українка“ (Настя Торяник, наймо-

лодша п’ятирічна учасниця конкур-
су, Суми). 

За патріотичне виховання молоді 
Ліга українських меценатів відзна-
чила мене премією ім. Олекси Гір-
ника (2004). Саме з цих виставок і 
почалося моє входження до великої 
політики.

Упродовж наступних років ми 
працювали ще натхненніше і вида-
ли чотири добірки мовних плакатів 
(три з них у видавництві Львівської 
політехніки): „Мова — твого життя 
основа“ (2001), „Я на сторожі коло 
їх поставлю слово“ (2002), „Мова — 
краса і сила“ (2007), „Слово — меч 
духовний“ (2012), які поширили по 
всій країні та за кордоном і провели 
десятки виставок у Ніжині, Києві, 
Острозі, Житомирі, Прилуках, Хар-
кові, Сумах, Чернівцях, Ужгороді, 

Хусті, Одесі, Донецьку, Хер-
соні, Трускавці, Коломиї, Іва-
но-Франківську, Кам’янець-По-
дільському, Луцьку, Тернополі, 
Кременці, Чернігові, Фастові, 
Черкасах, Кременчуці, Полта-
ві, Нетішині, Борисполі, Над-      
вірній, Косові, Ме'ні, Коропі…. 
У Львові виставка мовного 
плаката і презентація добірки 
мовних плакатів „Слово – меч 
духовний“ (вид-во Львівської 
політехніки) відбулася у Пала-
ці мистецтв у Шевченківські дні 
(9–21 березня 2012 року). 

Єдиний виш, що відмовився роз-
містити цю виставку 2013 (!!) року, 
— Києво-Могилянська академія.

Ірина ФАРІОН,
професорка катедри української 

мови, голова мовної комісії 
Товариства „Просвіта“                        

Львівської політехніки,                          
доктор філологічних наук, 
народний депутат України                           

VII скликання

Далі буде 

наш календар

23 березня — Всесвітній день метео-
ролога.
24 березня — День боротьби із захво-
рюванням на туберкульоз. 
25 березня — День працівників Служби 
безпеки України.
27 березня — Міжнародний день теат- 
ру.

Пам’ятні дати

22.03.1832 — помер Йоган Вольфґанґ 
Ґете, німецький поет і мислитель, автор 
роману „Страждання молодого Верте-
ра“, поеми „Фауст“.
22.03.1842 — народився Микола Лисен-
ко, український композитор, основопо-
ложник української класичної музики.
22.03.1941 — помер Іван Труш, україн-
ський живописець і художній критик.
22.03.1749 — народився П’єр Симон Ла-
плас, французький математик і фізик.

24.03.1881 — народився Дмитро Ревуць-
кий, український музикознавець, фоль-
клорист і літературознавець.
24.03.1882 — німецький мікробіолог 
Роберт Кох відкрив збудник туберку-
льозу.
24.03.1900 — народився Іван Козлов-
ський, оперний співак.
24.03.1905 — помер Жуль Верн, фран-
цузький письменник, автор науко-
во-фантастичних романів.
24.03.1935 — відкрито пам’ятник Тара-
сові Шевченку в Харкові (скульптор 
М. Манізер).
25.03.1651 — полковник Іван Богун роз-
бив поляків під Вінницею.
25.03.1881 — народився Бела Барток, 
угорський композитор, автор опери 
„Замок герцога Синя Борода“.
25.03.1918 — помер Клод Дебюссі, фран-
цузький композитор, родоначальник 
музичного імпресіонізму.

25.03.1942 — народився Василь Рубан, 
український письменник та історик.
25.03.1999 — загинув В’ячеслав Чорновіл, 
громадсько-політичний діяч, публіцист.
26.03.1908 — помер Володимир Антоно-
вич, український історик.
26.03.1909 — помер Микола Аркас, укра-
їнський історик і композитор, автор 
опери „Катерина“.
27.03.1654 — гетьман Богдан Хмельниць-
кий підписав Переяславський договір із 
Московщиною. 
27.03.1891 — померла Марія Садовська 
(Тобілевич-Барілотті), українська спі-
вачка та драматична акторка.
27.03.1968 — загинув Юрій Гагарін, пер-
ший у світі космонавт.
28.03.1623 — народився Роман Ракуш-
ка-Романовський, козацький літопи-
сець.
28.03.1891 — народився Олекса Слісарен-
ко, український письменник.
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самоврядування

Студенти хочуть змінити університети
Про те, що зміни в освіті необхідні, говорять давно і багато. Врешті 

студентська молодь вирішила активно долучитися до розв’язання 
найбільш критичних проблем. Упродовж 15–16 березня у Львівській 
політехніці відбувся Студентський конґрес „Університет майбутнього“, 
який організовує Студентська рада Львова.

На конґрес з’їхалася 
молодь із різних вишів 
України. Головна мета, 
яку поставили перед со-
бою студенти, — створи-
ти модель високої освіти 
майбутнього та впровади-
ти новий освітній тренд в 
Україні, враховуючи по-
зиції та візію різних стей-
кхолдерів — студентів, 
освітян, експертів, держ-
службовців.

Ідею змін і готовність 
працювати для цього при-
вітав і підтримав міський 
голова Львова Андрій Са-
довий, звернувшись до 
молоді зі сподіваннями, 
що саме вони акумулюють 
зусилля всіх небайдужих і 
зможуть зреалізувати всі 
напрацювання.

Міський голова вручив 
диплом колективу Сту-
дентської ради за захист 
прав й інтересів львівсько-
го студентства, активну 
участь у громадському 
житті міста та здобуття 
перемоги Львова в кон-
курсі „Молодіжна столиця 
України“.

— Готуючись до цього 
заходу, ми провели соці-
ологічне опитування про 
стан сучасної вищої освіти 
та зміни, яких вона потре-

бує. Побачили, що є чима-
ло викликів, перед якими 
нині опинилася вища шко-
ла. На жаль, зараз підходи 
до викладання застарілі. 
І, якщо хочемо суттєвих 
змін, то треба починати 
діяти вже, — наголосив 
один зі співорганізаторів 
заходу голова профбюро 
ІППТ, голова соціального 
відділу колегії і профко-
му студентів і аспірантів 
четвертокурсник Роман 
Цудний.

Під час конґресу об-
говорювали актуальність 
чинної системи високої 
освіти у сучасних умовах; 
трансформацію і структур-
ні зміни, які необхідні ви-
сокій освіті в Україні; мо-
делі закладу високої освіти 
майбутнього; організацію 
навчального процесу на 

фундаментально нових за-
садах тощо. Окремо при-
ділили увагу питанням 
інвестиційного фонду та 
його залучення до функці-
ювання університетів, сту-
дентської міграції, втратам 
інтелектуального капіталу. 

— Приємно, що багато 
молоді виявили бажання 
стати частиною змін. Сьо-
годні варто не просто го-
ворити, а починати діяти. 
Адже нині неформальна 
освіта значно популярні-
ша, ніж освіта в універси-
теті. Наша ціль — зміни-
ти підхід до викладання 

в університетах так, щоб 
молодь зрозуміла, що це 
цікаво і корисно, що вища 
освіта їй необхідна, — до-
дав учасник конґресу чет-
вертокурсник ІНЕМ Дани-
ло Сороковий.

Щоб не бути пустослів-
ними, учасники конґре-
су вирішили сформувати 
стратегію і комплекс за-
ходів щодо впровадження 
моделі університету май-
бутнього. 

— Думаю, що один та-
кий захід і дискусії нічого 
не змінять. Та тішить, що 
є люди, яким це цікаво, які 
хочуть працювати задля 
змін. Та навіть якщо сту-
денти готові, то не впев-
нені, чи знайдеться час і 
бажання у самих виклада-
чів, чи з висоти свого дос-
віду вони будуть готові до 
таких змін. Мова не йде 
про інновації, а про зміну 
підходу до навчання. Те, 
що викладач відмовиться 
від крейди і візьметься до 
мультимедійного проек-
тора, насправді нічого не 

змінить. Це має бути гло-
бальніше. Також потріб-
но створити умови для 
розвитку викладачів, щоб 
вони думали, як зацікави-
ти студентів, як їм подати 
власні напрацювання, а не 
про те, скільки методичок 
треба за рік надрукувати. 
Є дуже багато нюансів, 
але такі заходи щонаймен-
ше привертають увагу до 
проблем і спонукають за-
мислюватися над тим, як їх 
розв’язати, — підкреслила 
голова колегії студентів, 
магістрантка ІЕСК Анас-
тасія Вакарчук.

Наталія ПАВЛИШИН| С
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коротко

В Україні запустили музичний 
проект „UA: класична музика“ — 
125 аудіозаписів відомих ком-
позиторів. Композиції доступні 
онлайн безкоштовно. Це твори 
Леонтовича, Скорика, Лисенка, 
Мусоргського, Бетховена, Чайков-
ського, Шостаковича, Хачатуряна, 
Дебюсі, Баха, Шопена, Моцарта, 
Штрауса, Вівальді, Бізе та ін. 
композиторів. Поруч із кожним 
треком — інформація про оркестр 
або музиканта. Невдовзі буде 
запуск безкоштовних додатків для 
смартфонів на Android та iOS.

У Львові відкрили перший ін-
терактивний Музей історії 
електрифікації Львівщини на 
вул. Мушака, 56. Глядачам показу-
ють на фото тогочасних енергети-
ків, їхнє обладнання та оригінали 
артефактів. Серед них — довоєнні 
лічильники, запобіжники й сторіч-
ний план Львова. Першою будів-
лею, де у Львові спалахнуло світло, 
стала Опера. А ось про електрику 
львів’яни дізналися 1894 року, коли 
запустили електричний трамвай. 
Відвідувачі можуть потрапити до 
музею, попередньо зголосившись 
у Facebook на його сторінці.

Роман Софії Андрухович „Фелікс 
Австрія“ номіновано на фран-
цузьку літературну премію 
Жана Моне. Премію з 1995 року 
вручають європейським авторам 
за найкращу книгу, яку написа-
ли або переклали французькою 
мовою. Роман „Фелікс Австрія“ 
вийшов у французькому перекладі 
в січні цього року у видавництві 
Noir sur Blanc. Імена переможців 
оголосять 13 червня.

Театр „Воскресіння“ після трьох 
місяців репетицій запрошує 
на прем’єру інтелектуальної 
французької комедії „Вече-
ря з дурнем“. Перша цікавинка 
постановки — з театральної сцени 
впродовж трьох годин лунатиме 
музика, новоствореного театраль-
ного бенду Sunflowers. В основі 
вистави — чоловічі дискусії, де-
бати, ігри навколо питання „хто з 
нас дурень?“. І участь у цьому бере 
богема суспільства — письменни-
ки, податківці, лікарі і видавець 
П’єр, в оселі якого розгортається 
дійство. Найближчі покази — 23 і 
30 квітня.

За матеріалами інформагенцій

палітра

Михайло Бойчук та його учні — 
минуле для сучасників

„БойчукІЗМ“ — це не ще одна виставка творів Михайла 
Бойчука та його школи у Львівській національній галереї 

мистецтв ім. Б. Возницького, а, як кажуть її організатори, „спроба 
самоосмислити і переосмислити саме його явище, ревіталізувати 
яскраве українське мистецтво у свідомості сучасників“. Тим 
більше, що підхід до побудови експозиції не академічний. Глядач 
може вступати в діалог із творами, вживатися у них і пробувати 
збагнути.

Михайло Бойчук — маляр-мону-
менталіст, засновник самобутньої 
школи і представник Розстріляно-
го Відродження. Більшість творів (а 
це понад тридцять), поданих на ви-
ставці, — врятовані і збережені зав-
дяки львівській художниці Яросла-
ві Музиці, колекція якої належить 
галереї. Адже, як відомо, майже всі 
монументальні роботи мистця було 
знищено, як і його самого.

На виставці є серія портретів: 
з-під олівця Михайла Бойчука ви-
мальовуються обриси облич Андрея 
Шептицького, Тараса Шевченка, 
Михайла Грушевського. Поряд 
— портретні зображення невідо-
мих, простих людей — „Дівчина“, 
„Портрет чоловіка“, „Портрет жін-
ки“. Мінімум виражальних засобів, 
максимум стилізації. Земне-грішне 
перетинається з небесним-святим 
— і образ набуває іконографічних 
рис, а також — глибокої індивіду-
альності.

Куратор виставки Іван Дудич 
у своєму виступі на відкритті вис- 
тавки висловив думку, що пересічні 
українці і часто-густо мистецтво- 
знавці знають про Бойчука і його 
школу доволі мало. Бойчукізм через 
тоталітаризм був затертий як яви-
ще, практично знищений. Це було 
мистецтво, яке межувало зі соцре-
алізмом, але мистець розставляв 
у ньому свої акценти духовності 

й сакральності. Михайло Бойчук 
прагнув створити „нове українське 
мистецтво“, яке  мало би під собою 
багате підґрунтя, корінь якого — в 
іконописі Київської Русі й Візантії. 
Сила його ж мистецтва — у стилі-
зації. Буденним сценам він надає 
символічної та філософської гли-
бини, тоді як кожна його робота 
близька до народної картини.

Спонукою до відкриття львів-
ської виставки стала Бойчуківська 
виставка у Мистецькому арсеналі в 
Києві. Зрештою, левова частка ви-
ставлених творів належить ЛНГМ, 
а тепер панують тенденції об’єдну-
вати під одним дахом твори з різних 
фондів. Шкіци, начерки (довершені 
у своїй простоті й щирості) доволі 
крихкі щодо експонування, тому 
потребували достойного обрамлен-
ня. Крім того, йшов пошук цікавої 
концепції їх подачі й реставрація — 
підготовка виставки зайняла півто-
ра року.

Особливістю виставки є її тек-
стовий супровід — цитати про 
творчість Михайла Бойчука, афо-
ристичні роздуми, які висять на сті-
нах поряд із картинами мистця та 
його учнів. Вони допомагають на-
лаштуватися на сприйняття робіт, 
які, до речі, займають лише три ка-
мерні зали на другому поверсі гале-
реї. Те, що мистецтво Бойчука є су-
часним, підкреслює демонстрація в 
останній залі короткометражного 
фільму відеоінсталяції „Дерево 
Життя“ (2010). Це кількахвилин-
на стрічка Максима Максиміва і 
Михайла Гуменюка, яка кілька ро-
ків тому здобула першу премію на 
Міжнародному фестивалі „Корот-
кий метр“ у Дрогобичі.

Виставка „БойчукІЗМ“ буде від-
крита для огляду до третього трав-
ня.

Наталя ЯЦЕНКО
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в об’єктиві

Ближче до Шевченка за допомогою фото
У головному корпусі Львівської політехніки навпроти 

актової зали експонувалася виставка світлин відомого 
львівського фотографа Йосипа Марухняка. „Любітеся, брати 
мої, Україну любіте…“ — така назва відображає її тематичність 
— зображення речей і місць, пов’язаних із постаттю Шевченка 
та його творчістю.

Попри те, що Йосип Марухняк не 
раз звертався до знаних українських 
особистостей, як-ось: Михайло Вер-
бицький, Маркіян Шашкевич, Осип 
Маковей  — Шевченкіана залишаєть-
ся для нього домінантною 
темою і її представлено 
глядачеві уже увосьме. 
На цій виставці вона 
розкривається че-
рез три блоки: 
світлини, на яких 
бачимо пам’ят-
ники Кобзареві, 
місця, де бував 
поет, зокрема в 
Санкт-Петербурзі, 
а також у Білорусі; 
світлини митців, 
яких Шевченко на-
дихнув і надихає на 
власну творчість; авторські фотоін-
терпретації окремих віршів чи навіть 
строф, образів Шевченка.

На відкритті експозиції, яка „не 
стільки до дати, а радше від душі“, 
проректор Львівської політехніки 
Роман Корж подякував митцю за не-
байдужість і відзначив, що підписи 
до світлин навіюють роздуми, спо-

нукають до асоціацій. „Підготовка 
виставки тривала два тижні, та ми 
охоче організовували б такі експози-
ції йще. Нехай це буде виставка для 

студентів — за допо-
могою неї ненав’яз-
ливо ми виховуємо в 
них патріотизм“, — 
додав він.

— Йосип уні-
кальний тим, що 
свою творчість не-
розривно пов’я-
зує з літературою, 
— зауважив опісля 
письменник Олесь 
Ганущак. — Так 15 
років тому ми разом 
робили краєзнавчий 
нарис про Львів, 
видання переклали 

вісьмома мовами. Особливо ж дякую 
за геніальний фотоальбом про Мар-
кіяна Шашкевича. Сподіваюся і далі 
на співпрацю.

Народний артист України, зань-
ківчанин Григорій Шумейко висло-
вив і свою думку:

— Відкриття такої виставки — 
знакова подія. Світогляд Йосипа 

Марухняка багатоплановий. Він 
не просто робить хроніку подій чи 
портрет, він — і художник, і поет, і 
журналіст в одній особі. Пошук ка-
дру для нього — це мистецтво, яке 
складається з філософського підхо-
ду й технічної вправності. І кадр не 
просто зафіксований, а виношений. 
Як глибокий хроніст, він дивиться 
на нас і сучасність через призму лю-
динолюбства, документальні кадри 
в’яже у ланцюг цінностей та ідеалів. 
Сподіваюся, що теперішнє розхри-
стане воєнно-інтернетне поколін-
ня зупиниться й побачить хвилюючі 
фотомоменти.

Сам автор на відкритті виставки 
почувався щасливим, бо отримав 
можливість експонувати Шевченкі-
ану (паралельно в Палаці мистецтв 
діє експозиція, присвячена Шаш-
кевичу) у Львівській політехніці. 
Поява в нього задуму зробити таку 
виставку стала сигналом до дій. Вті-
лити задумане допомогли студен-
ти-архітектори.

П’ятдесят шість фото, постано-
вочних і репортажних, мали б, за за-
думом митця, спонукати зупинитися 
на хвилю, подивитися й задуматися. 
„Нехай двадцять людей пройдуть і 
щось там побачать, то вже добре, — 
вважає Йосип Марухняк. — Навіть 
я, перечитуючи Шевченка, розумію, 
що зовсім його не знаю, щоразу від-
криваю в ньому щось нове“.

Наталя ЯЦЕНКО

книги, музика, кіно

 • Стартував унікальний проект від 
„Укрзалізниці“ — у вагонах потягів 
Інтерсіті й Інтерсіті+ можна буде 
придбати книжки. Іде розгляд про-
позиції продажу книжок і в інших 
потягах. Отже, нудьгувати в дорозі 
не доведеться. А якщо зважити, що 
видавництва невтомно працюють 
над появою літературних новинок, 
то навесні матимемо і вдома що чи-
тати: Бріджит Квінн „Неймовірні. 
15 жінок, які творили мистецтво та 
історію“ (ArtHuss), Ульф Старк „Зо-
лоте серце“ (про музику, про лю-
бов, „ВСЛ“), Кендіс Міллард „Герой 
імперії“ (про становлення Черчил-
ля, „Наш формат“), Норман Дейвіс 
„Європа. Історія“ („Основи“), Майкл 

Волфф „Вогонь і лють: всередині Бі-
лого дому Трампа“ („Книголав“, буде 
у травні).

 • Kozak System ще в перший день 
весни презентував відео на нову 
пісню „Я віддам“, а рок-гурт „Шосте 
чуття“ нещодавно — радіопрем’єру 
своєї, теж нової, пісні „Я без тебе“. 
Слова до „Я віддам“ написав незмін-
ний автор хітів Kozak System пись-
менник Сергій Жадан. А ось відео-
кліп вийшов не зовсім традиційний, 
бо схожий на короткометражку. Ві-
део буде змагатися за перемогу на 
кінофестивалі у Відні, а 30 березня 
гурт запрезентує нову, четверту 
платівку „Не моя“ (куди також увій-
де і трек „Я віддам“). Композиція ж 
„Шостого чуття“ — лірична й тра-

диційна для групи, на її підтримку 
команда вирушить у концертний тур 
містами України.

 • Уже два тижні у кінопрокаті 
— анімаційний фільм „Викраде-
на принцеса: Руслан і Людмила“, 
історія, яка за кілька днів показу 
побила рекорд зборів серед україн-
ських фільмів. Мультфільм знято за 
мотивами казки О. Пушкіна „Руслан 
і Людмила“, режисер — Олег Мала-
муж. Це розповідь про часи відваж-
них воїнів, прекрасних принцес і 
могутніх чаклунів. У планах кіно-
компанії, яка випустила стрічку, 
— „Мавка. Лісова пісня“, „Снігова 
республіка“, „Роксолана“.

Н. Я.
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незабутня зустріч

Український прапор, герб                       
та „Кобзар“ у космосі

Хочемо поділитися своїми враженнями від зустрічі з першим астронавтом 
незалежної України Леонідом Каденюком, яка відбулася 26 грудня в 

актовій залі Львівської політехніки 
Леонід Костянтинович 

розповів про свій життєвий 
шлях і тривалу та наполег-
ливу підготовку до польоту. 
Особливо вразило нас те, 
що він узяв із собою в кос-
мос прапор, герб, Консти-
туцію України та унікальне 
видання „Кобзаря“ Тараса 
Шевченка. Саме ця книга 
стала першою друкованою 
книгою, що побувала у кос-
мосі, згодом її було переда-
но до музею Тараса Григо-
ровича Шевченка у Каневі.

Леонід Костянти-
нович уважав, що наша 
держава перспективна у 
сфері розвитку космічних 
досліджень. Україна має 
науковий потенціал, що 
є основою для розвитку 
будь-якої науки. Власне 
цей потенціал можна ре-
алізувати за допомогою 
висококваліфікованих кад-                                                                         
рів, які здобули освіту в 
найкращих вітчизняних 
університетах та за фі-
нансової підтримки дер-

жави. Тобто у нас ще все 
попереду, лише потрібно 
багато працювати, щоб 
втілити плани щодо ство-
рення власних космічних 
кораблів та розвитку кос-
мічних наук.

Український космонавт 
наголосив, що нам варто 
оберігати нашу планету, 
турбуватися про стан еко-
логії, адже: „Земля над-
звичайно вразлива і не за-
хищена. І ми відповідальні 
за її збереження“.

На жаль, 31 січня 2018 
року Леоніда Каденюка не 
стало, але ми переконані в 
тому, що ім’я цієї скромної 
та мудрої людини навіки 
залишиться в нашій історії.

Оксана та Христина                     
ПАЛЯНИЦІ, 

гімназистки ЛАГ

нові видання

Де щастя і доля 
Так називається третя книжка журналістки Ростислави 

Павлишин, яку випустила Літературна агенція „Піраміда“. 
Нещодавно у Львівській обласній організації Національної 
спілки журналістів України відбулася її презентація. 

У передмові авторка зазначила, 
що кожен читач „знайде в ній щось 
зі свого пережитого. Будуть і такі, 
які кидатимуть каміння в бік автора 
за те, що вивела на чисту воду тих, 
хто нажився на чесній праці грома-
дян України. Але дуже важливо, щоб 
самі читачі зіставляли, порівнювали, 
замислювалися над фактами сього-
дення, людськими характерами, до-
шукувалися істини…“.

Персонажі книжки — емоцій-
ні, живі прототипи тих, 
кого бачимо щодня. Вони 
люблять, переживають, 
страждають, спокуша-
ються. Але не втрачають 
оптимізму в пошуках сво-
го щастя, намагаючись 
докластися до розбудови 
України.

— Авторка з великою 
симпатією ставиться до 
тих, хто бореться з ко-
рупцією, поважає себе 
і хоче, щоб поважали й 
нас, — відзначив заслу-

жений журналіст України 
Зіновій Суходуб. — Щирі, 
обумовлені глибоким мо-
рально-психологічним 
аналізом факти, події, явища сус-
пільно-політичного життя, літера-
турно-публіцистичні узагальнення 
Ростислави Павлишин ґрунтуються 
на засадах україноцентризму, гли-
бокій духовності, національній сві-
домості і найважливіших цінностях 
— Бог, Україна, Свобода.

— Проголошення 
відновленої, незалеж-
ної України збіглося 
в часі з крахом соціа-
лізму, переходом до 
ринкової економіки. 
Якби у нас провадили 
справжні, а не бута-
форні реформи, то нині 
українці піднімали би 
свою економіку, а не 
чужу, закордонну. Ге-
рої книжки — сучасні, 
соціально активні, смі-
ливо шукають свій шлях 

у житті, — зазначив у своєму виступі 
доктор філологічних наук, завідувач 
кафедри радіомовлення і телебачен-
ня Франкового університету профе-
сор Василь Лизанчук. 

Багатолітній досвід у засобах ма-
сової інформації, вісім років перебу-
вання в Америці наклали відбиток на 
творчість журналістки. Її перші дві 
книжки —„Америка — набутий чи 
втрачений рай“, „50 історій з жит-
тя“ — дістали схвальні відгуки не 
тільки у нашій країні, а й в Америці, 
Німеччині, Іспанії, Польщі. Єдина 
нагорода у житті, якою пишається, — 
„Золоте перо“’, здобуте у творчому 
конкурсі Спілки журналістів Украї-
ни. Учасники презентації впевнені, 
що авторка порадує своїх читачів ще 
не одним творчим доробком. 

Орися ТЕСЛЮК, 
член Національної спілки                          

журналістів України
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Кросворд
Горизонтально: 3. Держава в Центральній 
Америці. 8. Найбільша пустеля Землі. 9. Ручна 
скринька, чемодан. 12. Ссавець родини котя-
чих; пума. 13. Момент початку спортивних 
змагань. 15. Неприємне відчуття у роті після 
споживання чогось кислого, терпкого. 18. Ві-
домий український шахіст. 19. Пам’ятник на 
могилі Івана Франка. 21. Особа, яка змагаєть-
ся з іншою особою у якійсь сфері діяльності. 
24. Обов’язкова безшлюбність католицького 
духівництва. 25. Пустеля у Південній Америці. 
27. Перша, найвища за тоном, струна скрипки. 
29. Пекучий сухий вітер, піщаний ураган у пу-
стелях Азії та Африки. 32. Залізничний потяг, 
що прямує за певним призначенням; потяг із 
військом та озброєнням. 33. Мимовільні рит-
мічні скорочення м’язів, що спостерігаються 
при деяких захворюваннях нервової системи. 
34. Трав’яниста рослина з жовтими квітками, 
що росте в Карпатах і яку широко використо-
вують у медицині. 35. Стала величина.

Вертикально:  1. Людина, яка лікує різними 
нетрадиційними засобами, вміє чаклувати. 
2. Хімічний елемент, сріблясто-сірий метал. 
4. Сильне захоплення чим-небудь; запал, га-
рячковість. 5. Розвідка гітлерівської Німеччи-
ни. 6. Латинська назва давньогрецького бога 
лікування. 7. Італійський фізик, винахідник 
радіоприймача. 10. Спорудження, зведення греблі, 
мосту, заводу. 11. Пристрій для пом’якшення ударів 
у конструкціях машин, споруд. 14. Одиниця вимірю-
вання площі. 16. Замінник натурального продукту. 
17. Магнітоелектричний генератор змінного струму 
для запалювання горючої суміші у двигунах внутріш-
нього згорання. 20. Зброя Амура. 22. Небесне тіло, що 
обертається навколо Сонця і світить відбитим соняч-

ним світлом. 23. Військовий священик. 26. Одиниця ви-
мірювання електричного опору. 28. Сукупність літер, 
що прийнята у писемності будь-якої мови і розміщена 
у певному порядку. 30. Письмове ювілейне привітан-
ня. 31. Зосередження думки, зору на якомусь предме-
ті, факті. 32. Особовий склад, команда літака, танка, 
корабля.

Склала Христина ВЕСЕЛА

1 2

3 4 5

6 7

8 9

10 11

12 13 14 15

16 17

18 19

20

21

22 23

24 25

26

27 28 29 30 31 32

33 34

35

для львів’ян і гостей міста

Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
22 березня — Музичний салон — „Від 

Моцарта до Верді“. 19.00.
23, 24, 25 березня — „Коли цвіте 

папороть“ (опера, прем’єра). 18.00.
24 березня — Музичний салон — 

„Родимий краю“. 15.00.
25 березня — Музичний салон — „Хтось 

постукав у моє серце“. 15.00.
27 березня — „Vivat оперета!“ 

(концертна програма). 18.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
22 березня — „Ромео і Джульєтта в 

кінці листопада“. 18.00.

23 березня — „Сільва“. 18.00.
24 березня — „Марія Заньковецька“ 

(прем’єра). 18.00.
25 березня — „Поліанна“. 12.00, 

„Шаріка“. 18.00.
28 березня — „Труффальдіно з 

Бергамо“. 18.00.

Камерна сцена
22 березня — „Тринадцята жінка“.                 

18.00.
23 березня — „Спогад про Саломею“. 

18.00.
24 березня — „Поцілунок самотності“ 

(прем’єра). 18.00.
25 березня — „Святомиколаївський 

вечір“. 18.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
23 березня — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.

24 березня — „Раптом минулого літа“. 
19.00.

25 березня — „Ножі в курях, або Спадок 
мірошника“. 19.00.

28 березня — „Благодарний Еродій“. 
19.00.

Львівський академічний 
драматичний театр 
ім. Лесі Українки
24, 25 березня — „Боженька“ (прем’єра). 

19.00.

Перший театр
28 березня — „Пригоди Тома Сойєра“. 

14.00.
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

МНОГАЯ ЛІТА!

Дирекція ІХХТ, колектив кафед-
ри загальної хімії Національ-
ного університету „Львівська 
політехніка“ щиро вітають із ювілеєм завідувача 
кафедри, д.т.н., професора 

Володимира Людвіковича 
СТАРЧЕВСЬКОГО.

Вам доля подарувала активне, багате й цікаве 
життя. Притаманний Вам талант організатора, 
помножений на велике бажання робити людям 
добро, став запорукою успіху. Нехай завжди на 
Вашому небосхилі сяє сонечко й буде тепло від 
усмішок та щирої шани! Бажаємо щастя, здоров’я, 
достатку, родинного затишку, любові рідних, по-
ваги колег і друзів.

Колектив Міжнародного інституту освіти, культури та зв’яз-
ків з діаспорою Національного університету „Львівська 
політехніка“ висловлює щирі співчуття Ігорю Калинцю, за-
ступнику директора інституту, з приводу смерті його брата 

Бориса Калинця.
Підтримуємо Вас у годину скорботи, поділяємо горе родини, 
сумуємо разом з Вами.

Колектив кафедри екології та збалансованого природоко-
ристування ІСТР ім. В. Чорновола висловлює щире співчуття 
професору кафедри Василю Володимировичу Дячку з при-
воду важкої втрати — смерті 

батьків.

Колектив Інституту комп’ютерних технологій, автоматики 
та метрології висловлює глибоке співчуття професору ка-
федри інформаційно-вимірювальних технологій Сергію 
Вікторовичу Прохоренку з приводу тяжкої втрати — смерті 

матері.

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи, які видав Національний університет 
„Львівська політехніка“: 
диплом бакалавра ВК №41924314 на ім’я: Савицька Мар’яна Миколаївна;
залікову книжку №1513000 на ім’я: Петрик Вікторія Сергіївна; 
студентський квиток на ім’я: Нижник Богдан Русланович; 
студентський квиток на ім’я: Могила Юлія Анатоліївна; 
студентський квиток на ім’я: Савінцева Вікторія Валеріївна; 
студентський квиток на ім’я: Безпалюк Ілля Ігорович; 
студентський квиток ВК №11828705 на ім’я: Андрощук Ірина Василівна; 
студентський квиток №12070007 на ім’я: Блищик Наталія Сергіївна; 
студентський квиток на ім’я: Козюта Божена Володимирівна;
студентський квиток на ім’я: Іваніщук Богдан Романович;
студентський квиток №11001324 на ім’я: Кусько Ольга Віталіївна;
студентський квиток ВК №10998623 на ім’я: Матис Андрій Володимирович;
студентський квиток на ім’я: Барабах Наталія Степанівна;
студентський квиток на ім’я: Кіцила Василь Зіновійович;
студентський квиток №11870506 на ім’я: Пантелеймонова Ілона Миколаївна;
студентський квиток на ім’я: Єрофєєва Софія Костянтинівна;
студентський квиток на ім’я: Спетрук Софія Іванівна;
студентський квиток на ім’я: Ковальчук Соломія Віталіївна;
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