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Не я б'ю — верба б'є, 
     за тиждень — Великдень!
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Що для Вас театр і чи буваєте в ньому?
Календар нагадує нам, що 27 

березня святкуємо Міжнародний 
день театру. Можливо, театр не 
є таким популярним, як кіно, 
бо вимагає певної підготовки 
(відповідний дрес-код, розуміння, 
що відбуватиметься на сцені), 
але студенти до нього ходять. Є 
й такі, що самі його творять: хто 
не в курсі, то в Народному домі 
„Просвіта“ діє театр-студія „Хочу“, 
де кожен може спробувати себе в 
ролі актора.

Сучасний театр не статичний, він 
перебуває в постійному пошуку 
нових змістів і форм для їхнього 
вираження. Навіть класика 
переосмислюється, бо режисерам 
важливо, щоб глядач її сприймав 
як актуальну. Візуальність, 
доповнена переконливою грою, 
може творити інсайти й сприяти 
катарсису, тому, як хтось мудрий 
зауважив, „до театру заходить 
натовп, а з театру виходить 
народ“.

Заповнити залу глядачем непросто. 
Введення контрактної системи 
формування акторського складу 
для втілення того чи іншого 
театрального проекту мав би 
полегшити завдання. Адже 
недостатньо вибрати хороший 
матеріал для постановки, не 
менш важливо підібрати для неї 
тих акторів, які зможуть його 
оптимально зреалізувати на 
сцені. Така реформа дає змогу 
задіяти до вистави найкращих і 
внаслідок цього не розчарувати 
публіку.

Художній керівник Київського 
національного академічного 
театру оперети Богдан 
Струтинський вважає, що до 
театру потрібно йти насамперед 
заради відпочинку. Другою 
причиною походу до театру, на 
його думку, є духовне збагачення, 
яке там отримує людина. Дотик 
до живої музики, переживання 
разом із акторами сценічних пе-
рипетій, занурення в позитивну 
колективну енергію — театр для 
глядача є ніби емоційним душем. 
Третя причина для відвідин теа-
тру інтелектуальна — осмислення 
театральної постановки як філо-
софська робота, наслідком якої є 
безліч інтерпретацій побаченого.

Богдана Воят, студентка другого курсу Інституту 
гуманітарних та соціальних наук:

„Театр — це інший світ“
Ходжу до театрів Львова й рідного Дрогобича. Театр 
відкриває нові грані, картина в ньому, на відміну від 

кіно й телебачення, не сформована, а лише формується. 
Власне це, а також, як актори взаємодіють із публікою, 

подобається мені в театрі найбільше. Театр — це інша ат-
мосфера, інший світ, відмінний від реального. У нас у Дрогобичі є обласний 
драмтеатр ім. Ю. Дрогобича, там є звичайні вистави (вони мені цікавіші, біль-
ше контакту із аудиторією) й опери (там для мене менше емоцій, ніби стоїть 
невидима завіса між акторами й глядачами). Остання постановка, що вразила 
через тему й гарні декорації, — це „Політ“: про стосунки батьків і дітей.

Данило Плесницький, студент четвертого курсу 
Інституту архітектури:

„Захоплює краса і пластика балету“
Найчастіше я відвідую львівську Оперу, надаю пе-
ревагу балету. Балет захоплює мене красою танцю, 
пластики, за допомогою складних рухів актори пере-
дають свої емоції. Знаю, що в нас є відомі танцівники, 
які гастролюють за кордоном. Був на „Кармен“, ходив і на 
концерти, але не на Ірину Федишин, а щось більш масштабне й духовне. 
У Театрі ім. М. Заньковецької переглядав вистави, пов’язані зі шкільною 
програмою. Люблю постановки закордонних авторів.

Юрій Красилович, студент першого курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Кіногерої виглядають більш 
правдиво“

Найбільше в театрі подобалися жива гра, емоції пер-
сонажів. Однак саме через відсутність цього театр тоді 
мені й не подобався: деякі актори не могли вжитися в 
роль так, як, наприклад, у кіно, де багато дублів і герої ви-
глядають правдивіше. Коли я ходив на показ вистав зі своїми однокласни-
ками, вони переважно не були зацікавлені у перегляді. Мені здається, що 
актори теж це відчували і не могли ввійти в роль. На мою думку, в театрі ма-
ють ставити відомі твори, як-ось „Енеїда“ Котляревського. Хоча прочитати 
книжку цікавіше, бо нема таких відволікаючих чинників, як хрускіт чипсів 
твого сусіда. Не скажу, що негативно ставлюся до театру, але це не моє.

Міркувала й опитувала Наталя ЯЦЕНКО

Ірина Масланич, студентка третього курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Подобаються вистави без слів“
Я не дуже часто ходжу до театрів — до заньківчан і до 
Театру ім. Лесі Українки, на балет до одеситів… Мені 

подобаються вистави про сучасні проблеми молоді, 
в яких йдеться також і про екологічні та соціальні пи-

тання. Репертуар театру має відповідати смакам глядача. 
Мені імпонує новітній підхід у театрі — постановки без слів чи інтерпре-
тації нових творів поетів або прозаїків. Сприймати треба очима, а розуміти 
душею, тоді і задум режисера може сподобатися, і гра акторів. Люди, які 
перейняті чимось мистецьким, про театр знають більше.
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почесні гості

Повернутися до втрачених контактів

До Львівської політехніки 21 березня завітали 
Надзвичайний та Повноважний Посол Індії 

в Україні пан Манодж Кумар Бхарті (у супроводі 
Соціального секретаря Посольства Індії в Україні 
Вадима Пономарьова).

У рамках візиту пан 
Манодж Кумар Бхарті 
зустрівся з першим про-
ректором університету 
Володимиром Павлишем, 
проректором з науко-
во-педагогічної роботи 
та міжнародних зв’язків 
Олегом Матвійківим та 
керівником Центру між-
народної освіти Наталі-
єю Гоц. 

У ході розмови гостя 
ознайомили з історією 
університету, його струк-

турами, міжнародними 
контактами. Сторони го-
ворили про відновлення 
контактів, поглиблення 
міжнародної наукової 
й освітньої співпраці з 
індійськими вишами, 
можливості збільшення 
кількості індійських сту-
дентів, які навчалися б 
у Львівській політехніці 
тощо. 

Після офіційної зу-
стрічі у вщерть наповне-
ній студентами актовій 

залі пан посол англій-
ською мовою прочитав 
лекцію на тему „Індія та 
світ“. На лекцію також 
завітали аспіранти та 
викладачі університету, 
які цікавляться Індією, її 

історією, філософією та 
політикою. По завершен-
ні лекції між студентами 
і гостем відбулася цікава 
дискусія.

Катерина ГРЕЧИН

семінар

На допомогу науковцям
У Львівській політехніці 21 березня відбувся семінар на тему 

„Оцінка діяльності вченого: про що говорять (або мовчать) 
показники. Додаткові можливості платформи Web of Science 
для науковця“.

Його для поважних та ще моло-
дих науковців, бібліотекарів, редак-
торів і відповідальних секретарів 
наукових видань, керівників уста-
нов та підрозділів провадила пред-
ставник компанії Clarivate Analytics, 
кандидат біологічних наук Ірина 
Тихонкова. Доповідач надала прак-
тичні поради як послуговуватися 

інформаційною платформою Web 
of Science, її основною колекцією 
Web of Science Core Collection, роз-
повіла про зміни, що відбулися на 
платформі Web of Science, поетап-
ний алгоритм входження наукового 
журналу до Web of Science.

— Наукометричні бази даних 
(основні і найбільш авторитетні 

— Scopus і Web of 
Science) — найва-
гоміші показники 
оцінювання ре-
зультатів сучас-
них науковців, 
— говорить 
начальник НДЧ 
Лілія Жук. — Тож 
такі семінари над-
звичайно потрібні 
й актуальні, оскільки допомагають 
науковцям та здобувачам наукових 
ступенів зорієнтуватися у великому 
масиві наукових видань та обрати 
для опублікування отриманих ре-
зультатів потрібні і „правильні“. 
Також на семінарі йшлося про по-
рядок входження наукових видань 
до Web of Science, що теж на часі, 
і про особливості використан-
ня інструментів, які надає Web of 
Science. Серед них — референт-ме-
неджер End Note, який допомагає 
коректно формулювати списки лі-
тератури для наукових публікацій 
та дисертацій.

Катерина ГРЕЧИН

| С
ві

тл
ин

а 
Ка

те
ри

ни
 Гр

еч
ин

| С
ві

тл
ин

и 
Ка

те
ри

ни
 Гр

еч
ин



ч. 9 [3009]
29 березня — 4 квітня 20184 NOTA BENE!

неординарна зустріч

Американський бандерівець 
завітав до Політехніки
Ми звикли до того, що торкнутися всіх струн наших душ уміють ті, хто 

народився на українській землі, в чиїх жилах тече українська кров. Та 
21 березня, завдяки Міжнародному інституту освіти, культури та зв’язків 
із діаспорою, політехніки мали нагоду познайомитися з американським 
бандерівцем — так сам себе назвав Уолтер Орр Скотт — письменник, поет, 
волонтер. 

До України Уолтер Орр Скотт пе-
реїхав 2011 року й оселився на Він-
ниччині — у місті Жмеринка. Він ак-
тивний у громадській діяльності, во-
лонтерить, допомагає українським 

воїнам пройти психологічну реа-
білітацію, оскільки й сам двадцять 
років прослужив у війську (пішов у 
відставку у званні капітана шостого 
офіцерського рангу — еквівалент ка-

пітану першого рангу в Україні). А 
2017 року отримав почесну відзнаку 
— „Волонтер України“.

шевченківські читання

Не кількістю, а якістю!
20 березня у Львівській політехніці відбувся тридцятий, ювілейний, 

конкурс художнього читання Шевченківських поезій. Важко 
повірити, що цю традицію університет започаткував ще далекого 1988 
року і відтоді не зраджує її.

Істотною відмінністю 
цьорогічного конкурсу 
стала кількість учасників 
— їх було двадцять вісім, 
а не сорок, як, наприклад, 

минулоріч. За словами 
журі, незважаючи на за-
тяжні зимові канікули та 
режим дистанційного нав-
чання, студенти підійшли 

до справи надзвичайно 
відповідально й органі-
зовано, тож цей конкурс 
відзначився особливо якіс-
ним, харизматичним і до-
стойним прочитанням пое-                                                            
зій великого Кобзаря. До 
слова, якщо торік актори 
Народного театру-студії 
„Хочу“ суттєво вирізняли-
ся серед інших конкурсан-
тів своєю професійністю, 
то цього року „звичайні“ 
студенти склали їм гідну 
конкуренцію — і це дру-
га особливість конкурсу 
2018-го. 

— Варто відзначити 
певну тяглість поколінь 
учасників читань. Відкри-
ла конкурс першокласни-
ця Єлизавета Моткалюк, 
маленька донечка нашої 
випускниці (колишньої 
„хочистки“ Василини Дов-
гої-Моткалюк). Батько 
конкурсанток-гімназис-
ток Христини та Оксани 
Паляниць Богдан Паляни-
ця теж колись брав участь 

у читаннях. Декламували 
сьогодні поезії й рідні 
брат та сестра Павло й 
Ольга Пугачі, тож ми мо-
жемо говорити про пев-
ні сімейні цінності, які 
формуються довкола По-
літехніки, — зазначила 
членкиня журі Надія Лю-
бомудрова.

Журі оцінювали знан-
ня твору напам’ять та його 
інтерпретацію, артис-
тизм і культуру мовлення 
оратора, а також худож-
ні особливості виступу. 
Призові місця від Колегії 
та профкому студентів і 
аспірантів Львівської по-
літехніки розподілилися 
так: два перших місця по-
сіли читці уривку з поеми 
„Сон“: першокурсниця 
ІНЕМ Анна Нагорняк та 
другокурсник ІСТР Дми-
тро Качковський. Анас-
тасія Мар’ян, студентка 
другого курсу ІСТР, та 
першокурсниця ІНЕМ 
Олександра Боднар розді-
лили другу позицію. „Брон-                                                                           
зовими“ призерами стали 
студенти першого курсу 
Тетяна Лозинська (ІСТР) 
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коротко

Українців запрошують взяти 
участь у безкоштовній освітній 
програмі Південної Кореї, де 
вивчатимуть ІТ-технології. Тоб-
то всі ті, хто хоче здобути рівень 
магістра або доктора філософії, 
можуть претендувати на участь у 
безкоштовній освітній програмі 
Global IT Thechnology Program 
(ІТТР), яку цьогоріч фінансує 
уряд Кореї. Учасників навчать 
лідерству в ІТ-технологіях, а 
також розкажуть про новації 
та бізнес-стратегії Південної 
Кореї. Заповнювати онлайн-за-
явки можна від 27 березня до 
17 квітня. Переслати документи 
поштою треба до 24 квітня.

Серед іноземців найбільше 
до України їдуть навчатися з 
Індії. Про це повідомила міністр 
освіти і науки України Лілія 
Гриневич 22 березня, під час ви-
ступу на Першому українському 
форумі міжнародної освіти у КНУ                                                       
ім. Тараса Шевченка. „Це для нас 
позитивний та знаковий сигнал 
— нам вдається вийти за межі 
пострадянської зони комфорту. 
Лише впродовж двох минулих 
років кількість українських 
вищих навчальних закладів, де 
навчаються іноземні студенти, 
зросла від 185 до 228. 2017 року 
видали майже 40 тисяч (39905 
— Ред.) запрошень на навчання. 
І це вдвічі більше, ніж ще у 2015-
му“.

Кафедра соціальних комуніка-
цій та інформаційної діяльно-
сті Національного універси-
тету „Львівська політехніка“ 
запрошує на VІІ Міжнародну 
наукову конференцію „Інфор-
мація, комунікація, суспіль-
ство — 2018“, яка відбудеться 
17–19 травня 2018 року в сел. 
Чинадієво (Мукачівський 
район, Закарпатська область). 
У рамках конференції запла-
новано круглий стіл з питань 
розвитку освіти за спеціальністю 
029 „Інформаційна, бібліотечна 
та архівна справа“. Для участі 
в конференції необхідно до 20 
квітня 2018 року надіслати на 
електронну адресу організацій-
ного комітету ics.conference@
gmail.com заповнену заявку на 
участь у конференції та матеріа-
ли доповіді.

За матеріалами інформагенцій

нові можливості

Світовий лідер запрошує 
політехніків на стажування

20 березня до Львівської політехніки завітали представники 
компанії CRH — світового лідера, одного із двох найбільших 

у світі виробників будівельних матеріалів. Метою візиту було 
ознайомити політехніків із програмою стажування студентів та 
випускників, яку пропонує CRH. Ініціатором та організатором 
зустрічі став відділ працевлаштування та зв’язків із виробництвом.

Програму стажування Students and 
Graduates Pipeline Program 2018–2019 
CRH Ukraine задумано для майбутніх 
інженерів різних напрямів, спеціаліс-
тів з логістики, фінансистів та еконо-
містів, спеціалістів з матеріально-тех-
нічного постачання та маркшейдерів, 
отож зацікавленими, насамперед, є 
студенти таких інститутів як ІХХТ, 
ІБІД, ІІМТ, ІЕСК, ІНЕМ. Триватиме 
вона з вересня 2018 року до червня 
2019-го. 

Щоби потрапити на цю програму, 
то відповідної спеціальності зама-
ло — компанія висуває до учасників 
низку вимог: мати профільну вищу 
освіту, добре знати англійську, бути 
мобільним як у межах України, так і 
поза ними. Стажер CRH повинен уміти 
працювати в команді, швидко вчитися, 
бути зорієнтованим на результат і, чи 
не найважливіше, — бути наполегли-
вим і любити свою професію.

Учасники програми отримають 
можливість навчитися працювати у 
великій команді компанії міжнарод-
ного рівня, розвинути особистісні 
якості, а також вдосконалити знання 
англійської, оскільки спілкування з 
іноземцями є обов’язковою частиною 
стажування. Наприкінці програми 
учасники будуть презентувати власні 
проекти, які оцінюватиме топ-мене-
джер компанії. За цими результатами 
стажери матимуть шанс долучитися до 

команди CRH і стати 
фахівцями світового 
рівня. Ті, кому по-
щастить менше, все 
ж не залишаться роз-
чарованими, адже 
участь у такій про-
грамі — це колосаль-
ний досвід.

Керівник відділу 
працевлаштування 
та зв’язків з вироб-
ництвом Світлана 
Гладун зазначила:

— Такі зустрічі 
студентів з майбутнім працедавцем 
— хороший шанс у майбутньому от-
римати гідну роботу з перспективою 
кар’єрного росту. Частина студентів 
відкладають пошук роботи до моменту 
отримання диплома, але це дещо хиб-
на позиція. Цікавитися пропозиція-
ми працедавців, активно відвідувати 
презентації компаній-працедавців і 
моніторити ринок праці потрібно ще 
під час навчання, щоби потім не ви-
трачати час на пошук роботи. 

На жаль, на презентації компанії 
не було представників випускових 
кафедр, які відповідають за організа-
цію практики та працевлаштування 
випускників, а такі заходи — чудова 
можливість не тільки провести пере-
говори щодо стажування студентів, 
але й налагодити співпрацю в інших 
напрямах. 

За словами Світлани Гладун, ком-
панія приділяє значну увагу про-
фесійній адаптації, професійному 
зростанню й підтримці студентів і 
молодих спеціалістів, тому Львівська 
політехніка зацікавлена у подальшій 
співпраці з CRH. 

Дізнатися більше про програму 
стажування та подати заявку можна на 
сайті www.crhukraine.com. Якщо у вас 
виникли додаткові питання, звертай-
теся за телефонами: +38 050 4370217 та 
+38 050 4744448.

Анастасія МОЗГОВА
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студентська наука

Робити те, що найбільше цікавить
Студенти кафедри програмного забезпечення ІКНІ вже з другого 

курсу мають багато можливостей для свого творчого зростання. 
Добрими керманичами на цьому шляху є їхні керівники проектів 
і наукових досліджень.

Тема „розумного“ міста, села, 
сільського господарства, будинку, 
району тощо  нині особливо актуаль-
на. Тож викладачі кафедри скерову-
ють своїх вихованців шукати нові, 
нестандартні розв’язки щодо всього 
розумного. Почасти сприяє творчо-
му розвою молоді науково-дослідна 

лабораторія. Тут спільно з професо-
рами працюють над госпдоговірною 
міжнародною тематикою, що сто-
сується автоматизації „розумного“ 
сільського господарства, навіть сту-
денти-другокурсники. 

Інша частина студентів апробо-
вує свої знання і здібності під час 
практик на ІТ-фірмах чи компаніях. 
Тут уже до творчості (залежно від 
курсу і виду практики) їх залучають 
безпосередньо господарі практик. 
Короткотривалі проекти студенти, 
зазвичай, виконують у команді, а у 
фіналі презентують свої проекти не 
лише перед безпосередніми керівни-
ками, а й представниками компаній з 
інших міст, які не тільки спостеріга-
ють за ходом презентації онлайн, а й 
можуть долучатися до обговорення. 
Трапляється, що розроблений про-
ект компанія підтримує й надалі. До 
прикладу, за фінансової допомоги 
компанії „КindGeek“ успішно завер-
шили комплексний проект „Апарат-
но-програмна система для контролю 
якості води“, виготовивши фактично 
готовий до впровадження пристрій 
для оцінювання якості води. Студен-
ти брали участь у міжнародній ви-
ставці. Оскільки про патенти хлопці 

не подумали, то їхньою ідеєю може 
скористатися будь-хто.

Чимало студентів працює над 
індивідуальними проектами не 
лише на кафедрі, а й за її межами: 
вдома чи в гуртожитку. У студент-
ському середовищі народжується 
багато цікавих речей, серед яких — 

нові мобільні додатки. 
Оскільки у світі їх безліч, 
то студентам доводиться 
добряче помізкувати, щоб 
запропонувати щось нове, 
неординарне і потрібне.

— Нині люди більше 
користуються своїми те-
лефонами і смартфона-
ми, ніж комп’ютерами чи 
ноутбуками, — вважає 
завідувач кафедри про-
фесор Віталій Яковина. 
— Тому й не дивно, що 
наші студенти активно 

це використовують, розробляючи 
різні додатки. Серед — них цікаві 
розробки для спортсменів, тих, що 
дотримуються різних дієт, мобіль-
ний помічник для вчителів, учнів та 
їхніх батьків (щось подібне до елек-
тронного щоденника), різні додатки 
з доповненою реальністю для місь-
кого і зеленого туризмів. У планах 
— створити додатки, за допомогою 
яких через телефон можна дивити-
ся на реальну вулицю і бачити, якою 
вона була років 200 тому. Їх нелегко 
зробити, однак студентам це цікаво.

Є серед напрацювань студентів 
наукові „вкраплення“ у великий і 
складний комплексний проект сто-
совно „розумної“ пасіки, над яким 
працює ціла група дослідників різ-
ного віку. Її розробляють для пасіч-
ників на основі системи інтернету 
речей, куди ввійдуть дистанційний 
моніторинг температури, вологості 
і маси вулика. Завдяки такому допов-
ненню пасічники через смартфон 
зможуть дистанційно контролюва-
ти пасіку, вчасно усувати недоліки. 
Елементи цієї системи розробили 
торік бакалавр Ярослав Марухно і 
випускник кафедри Олександр Грик. 
Робота триває й надалі. Звичайно, 

такі розробки у світі є, але політех-
ніки, як завжди, придумують свої 
„ноу-хау“, які не мають аналогів. 

Магістрів першого року навчання 
Вероніку Шпортько, Модеста Ача та 
Дмитра Новака (на світлині) об’єднує 
любов до пізнання нового, неорди-
нарного, „бо в житті будемо працю-
вати з різними проектами, а нині є 
можливість зробити те, що найбіль-
ше цікавить“. Вони вдячні своїм ви-
кладачам, які „привчають до певної 
самостійності, задають темп, ритм, 
за яким треба щось зробити“, „не об-
межують у виборі тем і дуже підтри-
мують під час досліджень“. 

Вероніка ще на четвертому курсі 
зацікавилася використанням допов-
неної реальності для проектування 
татуювання тіла людини. Ця сучасна 
технологія допомагає змоделювати 
обраний рисунок на своєму тілі ще 
до того, як зважишся на цей крок, 
зрозуміти, чи й справді цього хочеш. 

Дмитро розробляє „розумні“ не-
величкі давачі, які допомогли б лю-
дям з особливими потребами краще 
зорієнтуватися у просторі за допо-
могою звуку у смартфонах. До речі, 
Політехніка має інвестора, який вже 
зреалізував подібну ідею, встано-
вивши в головному корпусі маячки. 
Його давачі працюватимуть за схо-
жою системою. 

Модест розробив проект для 
школярів, який дозволяє через спе-
ціальні окуляри вивчати сонячну 
систему за допомогою віртуальної 
і доповненої реальності. Нині в 
рамках магістерського дослідження 
юнак працює над розроблюванням 
програмної системи керування ав-
тономним квадрокоптером. 

А студентку четвертого курсу 
Анастасію Ільків цікавить надійність 
програмного забезпечення, яке хоч і 
скероване на практичну діяльність, 
та вимагає творчого наукового під-
ходу до розв’язання проблеми. Дів- 
чина вже не перший рік перейнята 
студентською наукою, має публіка-
ції. Її бакалаврська робота — це ча-
стина великого наукового міжкафед- 
рального держбюджетного проекту 
„Надійність апаратно-програмних 
комплексів“.

Перераховане — лише крапля у 
морі із того, над чим трудяться сту-
денти Політехніки.

Катерина ГРЕЧИН
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знай наших!

Усе, що нас оточує, — хімія
Так вважає четвертокурсниця ІХХТ, майбутній хімік-технолог, 

стипендіатка Верховної Ради України Катерина Завалій.

Вступила туди, де сильні 
викладачі 

У школі дівчині легко давалася 
хімія. З восьмого класу перемагала 
на всіх хімічних олімпіадах, тому 
вирішила, що вступатиме або на 
медицину, або на хімію. Медицину 
відкинули… батьки-медики. Отож, 
залишилася хімія. І Катерина, меш-
канка Дніпра, скористалася порадою 
приятеля родини, науковця-хіміка, 
який працює у Швеції і спілкуєть-
ся зі своїми колегами з різних на-
вчальних закладів, вступати саме до 
Львівської політехніки. Там сильні і 
компетентні викладачі — були його 
аргументи. Так Катерина Завалій 
стала студенткою ІХХТ, напряму 
„хімічні технології та інженерія“. 
А після другого курсу обрала техно-
логію органічних продуктів. Чи ви-
правдалися сподівання студентки 
від навчання у Львівській політехні-
ці? Катерина каже, що здебільшого 
так. Попри те, що періодично думає 
про родинну професію — медицину, 
обрана спеціальність їй до вподоби. 

Перша наукова стаття
Після першого семестру Катя 

почала отримувати підвищену сти-
пендію. Цю марку тримає всі роки. 
Хоча, пригадує, перша у її житті се-
сія почалася з четвірки з екології. Та 
вже всі наступні іспити були на від-
мінно. У навчанні ніколи не виника-
ло труднощів чи проблем. Це попри 
те, що вчитися на хімії нелегко, до 
того ж, потік сильний, конкурувати 
важко. І викладачі дуже вимогливі. 
Єдині труднощі, які виникали, — це 
встигати вчасно все вчити, розібра-
тися у тому, що не зрозуміло.

У студентській науковій робо-
ті Катерина Завалій почала брати 
участь після другого курсу. До цьо-
го її заохотив завідувач кафедри тех-
нології органічних продуктів Зорян 
Піх, коли дівчина прийшла до нього 
більше дізнатися про кафедру, адже 
вирішувала, яку спеціалізацію обра-
ти. Уже влітку написала першу нау-
кову статтю. Загалом за півтора року 
підготувала три статті, чотири тезо-

ві доповіді на конференції, здобула 
третє місце у конкурсі студентських 
наукових робіт.

Іменні стипендії 
Торік Катерина Завалій виріши-

ла долучитися до конкурсу Фонду В. 
Пінчука „Завтра UА“: підготувала 
дослідження про мікрогелі й виграла 
стипендію. Тепер має намір подати-
ся на цей конкурс удруге (його умови 
дозволяють бути стипендіатом дві-
чі). А цього семестру студентка за 
свої перші плідні наукові здобутки та 
відмінне навчання отримує стипен-
дію Верховної Ради. Також працює 
лаборантом на кафедрі, де виконує 
дослідження під науковим керівниц-
твом Романа Небесного. 

Обираючи спеціалізацію, сту-
дентка керувалася бажанням більше 
дізнатися про хімію. 

Катерина досліджує гетероген-
ний каталіз, застосовує різні під-
ходи, методи. Її статті стосуються 
модифікування поруватих струк-
тур твердих каталізаторів, проце-
су альдольної конденсації оцтової 
кислоти з формальдегідом — коли 
в результаті  отримуємо акрилову 
кислоту. Використовує різні мето-
ди обробки поверхні каталізатора 
— гідротермальну, мікрохвильову, 
механохімічну.  

Головний продукт, над яким пра-
цює студентка, — каталізатор, який у 
перспективі можна буде впровадити 

у виробництво і застосовувати для 
синтезу акрилової кислоти. 

— Важливо, що це мені вдається, 
я в цьому росту, — резюмує співроз-
мовниця. 

Дівчина бачить себе науковцем 
із перспективою очолити хімічне 
підприємство або працювати у групі 
дослідників. 

Чим цікава хімія?                                       
І не лише хімія

— Все, що бачимо навколо себе, —                                                                                     
це хімія: наші куртки, телефони, 
чохли, їжа. Хімія — перспективна 
наука, яка дуже швидко розвива-
ється. Її важливо знати, щоби бути 
у тренді — розуміти, що ти їси, на 
чому спиш, у що вдягаєшся, — жваво 
пояснює Катя.

Ці знання допомагають їй у що-
денному житті — найбільше у виборі 
продуктів харчування і медикамен-
тів, а якби у майбутньому довелося 
будувати будинок, то знає, які якісні 
будматеріали слід обирати.

Катерина Завалій живе не лише 
хімією. Захоплюється поезією — ви-
вчає твори улюблених поетів і сама 
пише вірші, слухає класичну музику, 
ходить на концерти до філармонії, 
захоплюється закордонними ман-
дрівками.

Їй можна довірити 
частину публікації

Коментує науковий керівник, 
провідний науковий співробітник 
ДБ/АК при кафедрі ТОП Роман Не-
бесний:

— Катерина Завалій — розумна, 
цілеспрямована, комунікабельна, 
всебічна. Вона — найкраща студент-
ка, з якою мені доводилося працю-
вати, адже рідко трапляється так, 
що вже студентові можна довірити 
написати частину публікації. Катя 
швидко вчиться, має на все власну 
думку, вважає за необхідне в усьо-
му докопатися до істини. Чи бачу я 
її в науці? Це залежить від того, чи 
бачить вона себе там. Думаю, будь-
який напрям, за який візьметься Ка-
терина, буде для неї успішний. Якщо 
вибере науку — буду радий працю-
вати з нею. 

Ірина МАРТИН
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За цей час американець на-
стільки приріс до нашої землі, що 
видав поетичні та прозові книги. 
На зустрічі з політехніками, серед 

яких було чимало четвертокурс-
ників ІКНІ, майбутніх лінгвістів, 
представили дві книги цього ав-
тора — поетичну збірку „Вставай, 
Україно“ (2014 р.) та прозову — 
„Історія одного солдата“ (2017 р.). 

— Ми були захоплені шляхет-
ними цілями пана Уолтера, які він 
щодня ставить перед собою і дося-
гає їх глибиною розуміння душі і 
болю українського народу, почут-
тів, які сьогодні ми переживаємо. 
Саме співпереживання і емпатія, 
якими він наповнює художні тво-
ри, виявляють його щиру любов 
до України. Наш гість надзвичай-
но відданий волонтерській праці. 
Зокрема, всі виручені кошти з про-
дажу книг автор передає на потре-
би АТО, — зазначив на початку зу-
стрічі заступник директора МІОК 
Андрій Яців.

Про те, що ця зустріч особлива, 
говорила й директор МІОК Ірина 
Ключковська. Вона підкреслила, 
що, запрошуючи до Політехніки 
американця, який не має україн-
ського коріння, покладалася на 
слова засновниці цього Інститу-
ту, відомої громадської та полі-
тичної діячки, дисидентки Ірини 
Калинець.

— Пригадую, Ірина Калинець 
казала про те, що, безперечно, 

важливо працювати з українською 
діаспорою і це повинно бути стра-
тегічним напрямом нашої дер-
жави. Та дуже цікаво для нас, для 
України і української спільноти, 
спілкуватися з тими іноземця-

ми, які цікавляться 
Україною, пишуть 
про Україну, вивча-
ють її. І таких імен 
є чимало — Енн 
Епплбаум, Джеймс 
Мейс, Гарет Джонс 
та ще багато-багато 
інших. Ці люди ви-
борювали й виборю-
ють для світу правду 
про Україну. Так і в 
прозових творах на-
шого гостя мене до 
глибини душі врази-
ли не тільки факти, 
знання історії, а й 

занурення автора у психологію, 
спосіб життя, ментальність пе-
ресічного українця, психологію 
людини, яка повертається звідти. 
І що більше іноземців зрозумі-
ють нас, що більше з них писати-
муть правдиво про нашу історію, 
осмислюватимуть на науковому 
рівні всі процеси, які відбувають-
ся в нас, то більше буде людей, які 
зрозуміють українське буття. 

Глибокий аналіз поетичних 
творів Уолтера Орр Скотта зробив 
поет, громадський діяч, лауреат 
Шевченківської премії, заступник 
директора МІОК Ігор Калинець:

— Ще кілька місяців тому я й 
не міг уявити, що в Україні є пись-
менник, який спілкується англій-
ською мовою, а переповідає все 
насушне, що казав Шевченко, і 
те, що він нас навчив. Мене про-
сто зачарували рядки його віршів: 
„Моя Україно, я не прийшов на 
світ з твого лона, але ти пригорну-
ла мене до грудей, наче кровного 
сина…“. Ці слова рівні Шевчен-
ковому молитовному зверненню 
до України. Саме Шевченко дав 
цьому поетові пізнання України і 
підвів до сучасного розуміння ста-
ну справ на нашій землі.

Ця зустріч особлива тим, що 
більше було можливості слухати 

саме твори автора, глибокі аналі-
зи написаного. Так, молодий поет, 
письменник, молодший співробіт-
ник МІОК Назар Данчишин за-
нурився у прозовий світ Уолтера 
Орра Скотта, провівши паралелі 
між його творами та письменни-
ками „втраченого покоління“, 
навівши приклад творчості Еріха 
Марії Ремарка. Порівняв також 
творчість американця із творчіс-
тю сучасних українських авторів, 
які пишуть про війну на Донбасі, 
зокрема із творами доброволь-
ця, волонтера Бориса Гуменюка 
— „Вірші з війни“ й есеїстикою 
учасника сучасної російсько-                                            
української війни Артема Чеха — 
„Точка нуль“. 

— Для мене в Україні є дві 
проблеми — корупція і російська 
агресія. Я розчарований мовчан-
ням українських інтелектуалів. 
Ми чуємо лише кілька голосів, а 
де Стуси, Марченки й Чорноволи 
сьогодення? Я чую лише тишу!, — 
наголосив Уолтер Орр Скотт. — Я 
не знаю, можливо, мине п’ять чи 
десять років, а чи може й сто, та 
нехай ці слова промовляють нації 
світу: якщо хтось сумнівається, що 
люди бажають бути вільними від 
тиранії, несправедливості, гно-
блення; вільними, щоб стати суве-
ренною, демократичною й успіш-
ною нацією, то нехай погляне на 
приклад народу України.

На завершення зустрічі до всіх 
присутніх звернулася волонтер-
ка, співкоординаторка „Центру 
забезпечення військових“ при 
Народній Самообороні Львівщи-
ни Ірина Яремко, закликавши не 
бути байдужими. Дівчатам пора-
дила писати листи нашим воїнам, 
бо це чоловіки, які вміють захи-
стити та чекають теплого слова і 
підтримки. 

Особливого настрою зустрічі 
додав виступ учасників Народно-
го театру-студії „Хочу“. Студенти 
декламували вірші Уолтера Орра 
Скотта під акомпонемент скрип-
ки, а також представили монолог 
солдата з оповідання „Повернен-
ня Миколи“.

Наталія ПАВЛИШИН
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неординарна зустріч

Американський бандерівець завітав                      
до Політехніки

m Закінчення. Початок на 4 с.
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данина пам’яті

„Золота підкова“                                    
        золотої людини
Є люди, відхід яких із кожним роком відчувається щораз більше. 

Коли час не стишує, не загоює, а навпаки, ще більше показує, 
наскільки значимою була та постать. Бориса Возницького називали 
ангелом-хоронителем українських музеїв і замків. Він, незважаючи 
на всі свої регалії, — мистецтвознавець, директор Львівської галереї 
мистецтв, академік Української академії мистецтв, Герой України (2005), 
лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка (1990), заслужений 
працівник культури України та Польщі, президент Українського 
національного комітету Міжнародної ради музеїв (ICOM), доктор 
honoris causa, ніколи не стояв осторонь, не спостерігав, а працював — 
непомірно багато. Все своє життя він віддав на порятунок безмежно 
цінних скарбів українського і світового мистецтва.

21 березня у Львів-
ській політехніці — 
вперше у Львові — про-
демонстрували докумен-
тальний фільм „Золота 
підкова Бориса Возниць-
кого“. Це данина пам’яті 
великому українцю від 
його земляків із Рівнен-
ської області. Ініціював 
створення стрічки відо-
мий архітектор, просві-
тянин міста Дубно Олег 
Супрун. Саме він з ідеєю 
написання сценарію та 
участі у зйомках звернув-
ся до краєзнавців і пись-
менників Миколи та Лю-
бові Пшеничних (були 
на презентації фільму 
в Політехніці), а також 

режисера народної кіно-
студії „Дубно“ Миколи 
Величковського.

„Золота підкова Бо-
риса Возницького“ — це 
фільм-спогад. Перегля-
даючи його, можна діз-
натися багато цікавого 
про цю постать із осо-
бистих спогадів людей, 
які працювали з ним, 
про їхні спільні пошуки, 
проекти, а також через 
світлини та документи з 
особистого архіву Бориса 
Возницького. Їх для зйо-
мок надала донька Лари-
са Разінкова-Возницька.

Ця стрічка допома-
гає також зрозуміти, як 
багато місць пов’язані 

зі життям Бори-
са Возницького: 
Олеський, Золо-
чівський, Під-
горецький зам-
ки, різні філії 
Львівської наці-
ональної галереї 
мистецтв, місто 
Винники, де ко-
лись вчителю-
вав і розпочинав 
свою краєзнавчу 
та музейницьку 
діяльність, а ще 
— село Ульбарів, 
де народився Бо-
рис Возницький, 
та місто Дубно.

— Про Бориса Воз-
ницького є чимало при-
життєвих фільмів, та 
цей особливо дорогий, 
бо знятий вже після тра-
гедії. На Рівненщині мій 
батько прожив лише 17 
років, решту життя про-
вів у Львові. Та ніколи не 
забував про рідне село, 
щороку приїжджав туди. 
Завжди до нього підходи-
ли його ровесники-одно-
сельці — вони мали про 
що поговорити. Саме 
ульбарівці попросили 
написати про рідне село 
книгу. Пригадую, коли 
тато казав, що давно вже 
про це думає і зробить, 
то в мене була лише одна 

думка, — коли він ще й 
це встигне, якщо береже 
кожну хвилину. Вже коли 
батька не стало, я, розби-
раючи його архіви, зна-
йшла рукописи про рідне 
село Ульбарів, буремні 
роки, які він там застав. 
Їх обов’язково потрібно 
видати. Невдовзі також 
вийдуть у світ і спогади 
тата — „Собор Бориса 
Возницького“, — розпо-
віла на презентації філь-
му пані Лариса.

На представленні 
фільму був присутній 
також заступник мера 

Дубно Василь Скринчук 
та заступник директо-
ра Дубенського краєз-
навчого музею Надія 
Любецька. Загалом на за-
хід прийшло дуже багато 
тих, хто знав Бориса Воз-
ницького, хто розуміє, 
якого високого рангу й 
духу був цей чоловік і як 
нині важливо — не доз-
волити втратити того, 
що він зумів зберегти.

Наталія ПАВЛИШИН
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невмируще слово

Унікальні словники — у Львівській 
політехніці
Із забуття, заборон і замовчування суспільству нарешті вернено 

паперовий репринтний варіянт двох унікальних національних 
лексикографічних пам’яток I половини ХХ ст. „Словник української 
мови“ Б. Грінченка, за ред.: С. Єфремова, А. Ніковського                                              
(3 томи) 1927–1928 рр. та „Російсько-український словник“ за ред. 
А. Кримського (6 книжок) 1924–1928 рр.

Долю лексикогра-
фічних праць не завж-
ди визначають зов-
нішні впливи, підне-
сені позитивні оцінки 
чи огуди, заборони. 
У словникарстві як 
царині діяльности 
науковців-мовознав-
ців і формі впоряд-
кованого існування 
свідоцтв про мову 
діє своє силове поле, 
яке виявляється че-
рез свої особливі по-
треби та закони, що 
й за значний межичас 
підтримують увагу до 
словника, по-новому висвітлюючи 
кожне його слово. Словник завжди 
здатен піднятися над часом, ста-
ти містком міжчасового єднання, 
збагачуючи  нове життя в нових 
обставинах досвідом світосприй-
мання й оцінок доби, що відійшла 
в минуле.

„Словник української мови“ 
Б. Грінченка, за ред.: С. Єфремова, 
А. Ніковського — це продовження 
традицій опису  лексикону мови, 
які сформував знаний укладач. 
У ньому відображено активний 
поступ нашої мови в 20–30 рр. 
ХХ ст., який супроводжували го-
стрі дискусії щодо мовного внор-
мування, складні пошуки засад 
створюваної національної мов-
ної конституції. Прикметно, що 
редакторам удалось уникнути над-
мірного моралізаторства як у пра-
вописові, так і в орфоепії та сло-
вовжитку, оскільки визначальним 
щодо залучення слова чи словос-
полуки до словника було його по-
ширення в мовленні. Як і засвідчив 
час — це був найпродуктивніший 
підхід у тлумачній лексикографії.

Ідея перевидання Словника за 
ред. Б. Грінченка, доповнивши 

його новим матеріялом, тоді була 
продиктована насамперед потре-
бами часу. Корпус Словника знач-
но розширено за рахунок перлин 
живого мовлення, діялектів, запо-
зичин, які засвідчили входження 
до нашої мови багатьох наукових 
термінів, нових соціяльних й еко-
номічних утямків.

Ця визначна праця майже сто-
річчя перебувала в забутті з тав-
ром „націоналістична“, оскільки 
саме це інкримінували зрепресо-
ваним редакторам і саме через це 
їм не вдалось її закінчити...

„Російсько-український слов-
ник“ за редакцією Агатангела 
Кримського й Сергія Єфремова 
(далі — РУС) посідає особливе 
місце в українській лексикогра-
фії. Це перша тогочасна ґрунтов-
на академічна праця, автори якої 
намагалися розв’язати кілька про-
блем: дати надійний інструмент 
для масового переходження з до-
мінування московської мови на 
українську, заступивши давніші й 
новіші словники, зокрема й „Мос-
ковсько-    український словник“ 
В. Дубровського (1918 р.); упри-
ступнити для загалу нову лексику 

української мови, якої бракувало в 
усіх попередніх виданках. Зреалі-
зування цих завданків вирізнялось 
на тлі попередників, насамперед 
Грінченкового „Словаря україн-
ської мови“. Слушно І. Огієнко 
свого часу зазначив,  що РУС „най-

цінніший словник, 
що має в нас епохове 
значення“, а Ю. Ше-
вельов уважав його 
„одним із монумен-
тальних пам’яток 
українського куль-
турного відроджен-
ня 20-х років“, який 
із політичних мо-
тивів ще донедавна 
залишався малові-
домим для користу-
вача. 

РУС почав вихо-
дити друком 1924 р., 
проте його вида-
вання обірвалося, а 
насправді обірвали, 

на III томі (гасла О — П), зре-
пресувавши ввесь склад редакції. 
Словник і нині є цінним джерелом 
власне мовних відомостей доби ак-
тивного трансформування україн-
ської літературної мови в умовах 
відсутности офіційних заборон, ба 
більше, — офіційного сприяння її 
розвиткові як мови державної.

Очолили роботу над словни-
ком один із засновників Україн-
ської АН, її неодмінний секретар, 
директор Інституту української 
ділової мови акад. А. Кримський 
— науковець-енциклопедист, 
поліглот, усесвітньо знаний схо-
дознавець, письменник і пере-
кладач, й акад. С. Єфремов — ві-
це-президент Академії, блискучий 
літературознавець, белетрист, 
знаний громадський діяч. До цієї 
команди подвижників увійшли 
також В. Ганцов, Г. Голоскевич, 
М. Грінченко, А. Ніковський, 
В. Ярошенко й М. Калинович.

Особливий інтерес для сучас-
ного лінґвіста, користувача РУС 
становлять відповідники до запо-
зик, утворених на питомому укра-
їнськомовному ґрунті, яких бракує 
в сучасних виданках. РУС містить 
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презентація

Вишневий джем

Так називається чергова, п’ятнадцята збірка старшого 
викладача кафедри менеджменту і міжнародного 

підприємництва Інституту економіки і менеджменту Наталії 
Калиновської, яку вона презентувала у НТБ Львівської 
політехніки з нагоди Всесвітнього дня поезії.

На подію завітали студенти 
авторки, працівники бібліотеки 
і ті, хто любить поетичне слово. 
Презентуючи нову збірку, поет-
ка зазначила, що коли писала свої 
перші вірші, навіть не сподівала-
ся, що поезія так глибоко ввійде в 
її життя. А слова і далі „народжу-
ються, мов діти“, які „вогонь душі 
переносить на вірші“.

Нову збірку мисткиня присвя-
тила своєму чоловікові, який став 
її „талісманом“. Йому ж і присвя-
чено вірш „Мій талісман“. З кож-
ним прочитаним рядком перед 
присутніми відкривалася не лише 
„жінка-весна“, а й краса її бентеж-
них почуттів, уміння майстерно 
торкнутися джерел душевного 
страждання, насолодитися всепе-
реможною силою кохання. Разом 
з авторкою слухачі „пили“ смачну 
каву, сиділи „біля каміна“, зустрі-
чали „весняний день“, „пережива-
ли осені печалі“, садили „сад“, вди-
хали запах і милувалися „цвітом 
черемхи“, співали „гімн коханню“, 
тобто насолоджувалися лірикою, 
гармонійним поєднанням худож-
ніх образів, переймалися філософ-
ськими роздумами. 

Як зізналася Наталія Калинов-
ська, поетичні рядки в неї „народ-

жуються“ спонтанно. Її можуть 
надихнути відомі поезії, навко-
лишнє життя, окремі події, квіти 
(вона їх дуже любить і плекає у 
своїй квартирі і на балконі). Чи-
мало поезій присвячує відомим 
поетам. Окремі її вірші, покладе-
ні на музику, дуже гармонійно до-
повнили творчу атмосферу вечо-
ра. Поетка ознайомила присутніх 
також із віршами, які ввійдуть до 
16-ї збірки.

На пропозицію із зали покласти 
й інші поетичні твори на музику, 
Наталія Калиновська зазначила, 
що це займає багато часу, нервів 

і коштів. Звичайно, вважає автор-
ка, „приємно, коли тебе визнають 
(вона — лауреат Міжнародної лі-
тературно-мистецької премії ім. 
Миколи Сингаївського у номіна-
ції „Поетична творчість“, член 
НСПУ), цікавляться, твої вірші 
надихають композиторів на ство-
рення пісень, але найбільше мені 
до душі творчий процес“.

На завершення Наталія Кали-
новська організувала невеличку 
міні-вікторину, переможці якої 
отримали у подарунок нову збір-
ку авторки.

— Це вже вдруге ми приймали 
у стінах книгозбірні університет-
ську поетесу та непересічну осо-
бистість, — говорить завідувач 
відділу художньої літератури НТБ 
Людмила Найда. — Вперше поці-
новувачі сучасної української пое- 
зії познайомилися з нею під час 
презентації збірки „Тут, Львове, 
серце оселилося моє!“. Уже під час 
першої зустрічі з пані Наталією 
була вражена тим, скільки віршів 
написала за такий короткий час, 
скільки поетичних збірок випус-
тила, як легко їй вдаються віршо-
вані строфи. Захоплена силою її 
любові до світу, довкілля, людей. 
Тільки жінка, яка кохає і є кохана, 
спроможна за 3,5 роки створити 
себе нову і неповторну. Приємно, 
що спілкування з авторкою зали-
шило найтепліші спогади в серцях 
відвідувачів.

Катерина ГРЕЧИН
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значну кількість стійких словоспо-
лук, які розкривають користуваче-
ві нові варіянти сполучуваности 
слів, їхні виражальні можливості.

Словник відтворює як плідний 
етап нормування нашої мови, так і 
пошуки насамперед національно-
го мовного ресурсу для заступлен-
ня запозик, їхнього пристосуван-
ня до українського лексикону, гра-
матичної й фонетичної підсистем.

Попри непросту економічну 
ситуацію, здійснили цей грома-
дянський подвиг не державні ін-

ституції, а особистості, яким не 
байдужа доля українського сло-
ва, освіта, наука, культура. У наш 
прагматичний час, на жаль, менше 
тих, хто любить Україну до глиби-
ни своєї кишені, ніж тих, хто лише 
декларує це почуття. 

Повернення загалові визна-
чних праць української лекси-
кографії здійснено за ініціятиви 
п. Лесі Богуславської та фінансо-
вої підтримки „Ротарі клубу Ки-
їв-сіті“, який зміг залучити як ака-
демічні інституції, так і згуртува-

ти довкола цієї шляхетної справи 
жертводавців-подвижників. 

З огляду на те, що наклад слов-
ників невеликий — усього 150 
примірників, тішимось, що наш 
Технічний комітет опинився се-
ред тих установ, де ці праці будуть 
приступними для найширшого за-
галу і прислужаться утвердженню 
рідного слова.

Микола ЗУБКОВ,
відповідальний секретар                               

Вісника „Проблеми української                                  
термінології“
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і Юлія Чорній (ІНПП), а 
також другокурсниця ІСТР 
Мар’яна Стойко.

Традиційно Товарис- 
тво „Просвіта“ визначи-
ло своїх призерів, серед 
яких переможцями стали 
сестри Паляниці, Оксана 
і Христина, учениці 10-Б 
класу Львівської акаде-

мічної гімназії, які неза-
бутньо виконали компо-
зицію „Думи мої, думи“, 
та студентка четвертого 
курсу ІНЕМ Інна Скічко, 
виконавиця зворушли-
вого прочитання твору 
„Муза“, котра минулого 
року теж здобула пере-
могу. Друге місце відда-
ли першокурснику ІППТ 
Остапові Тюріну та „сріб-

ній“ призерці-2017, 
другокурсниці ІГСН 
Богдані Воят. Воло-
дарями „бронзи“ від 
„Просвіти“ стали 
другокурсники ІГСН 
Тетяна Топчій і Назар 
Токар і першокурс-
ниця ІППТ Яна Газе. До-
датково університетська 
„Просвіта“ нагородила 
учасників ліричної ком-

позиції „Гамалія“ Львів-
ського коледжу інфоко-
мунікацій. 

Анастасія МОЗГОВА

Поезія Кобзаря — невмируща
Щороку в березні під час Шевченківських читань хіміки Львівської 

політехніки мають можливість не лише продемонструвати свої знання 
невмирущих поезій Великого Кобзаря, а й стати тимчасовими акторами.

Традиційно цей 
день (цьогоріч він 
символічно збігся 
з уродинами Ліни 
Костенко) 101 ауди-
торія дев’ятого кор-
пусу ІХХТ набуває 
Шевченкового духу. 
Столи прикрашають 
ткані верети, ви-
шиті рушники, сер-
ветки, дерев’яний 
підсвічник, великий 
портрет генія, об-
рамлений вишитим 
рушником. На сто-
лі — різних видань 
і років „Кобзарі“, 
які дбайливо збері-
гаються в інститут-
ській бібліотеці. В 
аудиторії — усміхнена 
молодь. І молоді читці, 
впереваж у розмаїтих ви-
шиванках.

Після традиційних 
вітань директора інсти-
туту професора Володи-
мира Скороходи, голови 
університетського това-
риства „Просвіта“ про-
фесора Христини Бурш-
тинської увагу зали поло-
нять студенти і студентки 
перших — других курсів. 
Першим поезію „О люди! 
Люди небораки“ майстер-

но читає Ерідан Ізмерлі з 
Криму (до речі, 14 чит-
ців представили цього 
разу практично всю мапу 
України). Відомі з дитин-
ства рядки з „Гайдамаків“, 
„Розритої могили“, „І 
мертвим, і живим...“ та ін-
ших віршів, хоч і написані 
багато років тому, звучать 
дуже актуально і до болю 
щемливо. Не залиша-
ють байдужими слухачів 
і ліричні поезії Шевчен-
ка, адже студенти своїм 
майстерним виконання 

достукуються до кожного 
серця.

Членам журі складно 
обрати найкращих та піс-
ля тривалого обговорен-
ня таки доходять спіль-
ної думки. Переможця-
ми читань стали Ліліана 
Конюховська (ФР-12, 
„Причинна“), Олександр 
Юрін (ХТ-13, „Кавказ“), 
які отримали подарунко-
ве видання „Кобзаря“, та 
Ростислав Костюк (ХТ-21, 
„Ми вкупочці колись рос-
ли“), якому подарували 

книжку про блаженнішого 
Любомира Гузара. Окре-
мий приз за оригінальну 
інтерпретацію творчості 

Шевченка (заспівав 
під акомпанемент гі-
тари „Заповіт“) от-
римав Олександр Ки-
рильчук (ХР-21). Не 
залишилися без пода-
рунків і решта лауре-
атів Шевченківських 
читань. 

— Тішить, що на-
ціональну справу, яку 
розпочав Тарас Шев-
ченко, підтримує наша 
талановита молодь, 
адже поетове слово й 
нині освітлює нашу 
дорогу в майбуття, — 
відзначила по закін-
ченні читань Христи-
на Бурштинська. — Із 
задоволенням беру 
участь у цих акціях, бо 

мене завжди надихають ці 
натхненні очі і обличчя, 
перейняті Шевченком. 
Окремо хотіла б подякува-
ти керівництву інституту, 
членкиням інститутської 
„Просвіти“, які багато 
роблять для того, щоб в 
інституті жив національ-
но-патріотичний дух.

Катерина ГРЕЧИН

P.S. У читаннях взяла участь 
Лідія Йолтуховська-Скоро-
пис, яка прочитала поезії 
Шевченка і свої власні.

шевченківські читання

Не кількістю, а якістю!
m Закінчення. Початок на 4 с.
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важливі питання

На порядку денному 
міграція української молоді
Є теми, про які необхідно говорити щораз частіше, досліджувати їх, а 

дослідивши, використовувати результати для того, щоб розв’язати 
проблеми, які виникли. До гострих тем належать й міграційні процеси 
в Україні. 22 березня у Міжнародному інституті освіти, культури 
та зв’язків із діаспорою Львівської політехніки відбувся семінар 
„Міграційні тенденції української молоді в контексті мобільностей 
сучасного світу“. Його проводили спільно з Відділом соціальної 
антропології Інституту народознавства НАН України.

У межах семінару 
учасники обговорили 
проблеми глобальної мо-
більності молоді, зокре-
ма українських фахівців 
IT-сектора, та міграцій-
них настроїв українсько-
го студентства в умовах 
візової лібералізації. 
Чимало уваги приділи-
ли аналізові міграційної 
тенденції української 
молоді в контексті мо-
дернізації України та її 
участі у транзитних мі-
граціях і транскордонних мобільнос-
тях на Євразійському просторі.

Учасниками семінару, окрім на-
уковців із МІОК, були й дослідники 
з Науково-дослідного Центру со-
ціальної й демографічної політики 
та керування „ДЕМОС“, Інституту 
народознавства НАН України, ДУ 
„Інститут регіональних досліджень 
імені М. В. Долішнього НАН Укра-
їни“, Аналітичного центру CEDOS, 
Представництва ВБФ „Запорука“ у 
Львівській області.

МІОК уже має великий досвід 
співпраці з учасниками цього семі-
нару. Вже відбулося чимало спіль-
них конференцій, симпозіумів, окрім 
цього, визначили довгострокову і ко-
роткострокову програми для спіль-
них проектів. На думку директора 
МІОК Ірини Ключковської, від такої 
співпраці виграють усі.

— Цей семінар дуже важливий. 
Адже те, що ми втрачаємо значну 
кількість молоді і не вміємо повер-
нути її не лише фізично, а й інте-
лектуально, — це, на моє глибоке 
переконання, становить загрозу для 
національної безпеки України, — на-
голосила Ірина Михайлівна. — Зараз 
про вимивання мізків із України, 
еміграцію молоді не говорить хіба 

лінивий. Величезна маса інформа-
ції, новин стосується саме цього пи-
тання, але, на жаль, її часто будують 
на неперевірених фактах. А навіть 
якщо й використовують соціологіч-
ні дослідження, то їх інтерпретація  
далеко не завжди правильна. Тому 
так важливо, щоби були оцінки нау-
ковців, які глибоко досліджують усі 
ці процеси. Ми запросили на наш 
семінар саме таких людей. Їхні тео-
ретичні висновки базуються на по-
льових дослідженнях. Зараз надзви-
чайно важливо, щоб наші законотво-
рці, люди, які ухвалюють рішення на 
законодавчому, виконавчому рівнях, 
навчилися слухати науковців та ви-
користовувати їхні дослідження, як 
основу для творення законів. Наш Ін-
ститут має дуже добрий досвід у цьо-
му. До прикладу,  десятирічна праця, 
що стосується питань стандартизації 
української мови, врешті, за сприян-
ня народного депутата Оксани Юри-
нець, була почута від імені Верховної 
ради й уряду на засіданні Комітету 
з питань євроінтеграції, ці дослі-
дження стали основою для прийнят-
тя дуже важливих рішень. Зокрема, 
було створено робочу групу з питань 
стандартизації української мови. 
Тож коли науковці виходитимуть на 

відповідні рівні, тоді й буде добрий 
результат. 

Знайомлячи колег із темою „Мо-
більності молоді XXI століття: за 
результатами міжнародних дослі-
джень“, докторант Інституту на-
родознавства НАН України Ігор 
Марков з-поміж іншого зазначив, 
що, починаючи від 2000-х років, в 
Україні виразно домінує молодіжна 
міграція — не тільки на Захід, а й на 
Схід. Зрештою, як підкреслив дослід-
ник, інтенсивність міграції зазвичай 
зростає в переломні моменти україн-
ської історії. 

Основні характеристики п’ятої 
хвилі міграції — це, передовсім, 

масштабність й інтенсив-
ність. Та, на думку науковця, 
її не можна відносити до ка-
тегорії трудової міграції, бо 
саме відбувся перехід від еко-
номічної міграції до міграції 
способу життя. Дослідження 
показують, що у цій молодіж-
ній міграції здобуття освіти 
стає не просто засобом для 
працевлаштування, а швид-
ше засобом комунікації. Крім 
цього, люди освоюють знання 
і вміння, абсолютно не пов’я-
зані з попередніми сферами і 
напрямами їхньої діяльності. 

Свої доповіді представили та-
кож наукові працівники Відділу 
соціальної антропології Інституту 
народознавства НАНУ. З-поміж них 
Петро Чорній — „Невидима мігра-
ція“: транзитний характер України 
в транскордонних мобільностях на 
Євразійському просторі (за матері-
алами проекту EURA-NET), Данило 
Судин — „Особливості методоло-
гії кількісних досліджень мігрантів 
(на прикладі дослідження „Україн-
ські мігранти у Франції“, Париж, 
2018)“ та Ганна Заремба-Косович 
— „Міграція як стиль життя: основ-
ні характеристики сучасної мобіль-
ності української молоді“, а також 
наукові працівники МІОК: Оксана 
П’ятковська —„Міграційні настрої 
студентської молоді в умовах візо-
вої лібералізації„ та Юрій Марусик 
— „Міграційні орієнтири студентів 
і модернізація України (за результа-
тами досліджень у Львівській полі-
техніці)“.

Під час роботи семінару презен-
тували результати досліджень, які 
провадили у рамках різних міжна-
родних проектів, зокрема EURA-
NET, YMOBILITY, STIM Project та ін.

Наталія ПАВЛИШИН
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до ювілею

Мовна основа „Просвіти“
Міжнародний конкурс 
української мови 
ім. Петра Яцика

Частиною діяльности „Просві-
ти“ Львівської політехніки став 
Міжнародний конкурс з україн-
ської мови, який зініціювали Пе-
тро Яцик та Ліга меценатів 2000-го 
року. Маю за честь бути головою 
Наглядової ради цього конкурсу 
та головою журі у Львівській по-
літехніці. Щороку сотні студен-
тів бере у ньому участь, двоє із 
них перемогли на міжнародному 
етапі: Оля Яремко (2004 р.) і Тетя-
на Іванишин (2016 р.). Крім цього, 
я заснувала премію імени Олени 
Пчілки (200 у.о.) для студентів за 
найкраще знання української мови 
і виплачую її щороку в травні під 
час урочистого річного завершен-
ня конкурсу. 

Депутатсько-політична 
діяльність як реалізація 
мовних завдань 
„Просвіти“

У 2006–2012 роках уже як депу-
тат Львівської обласної ради від 
ВО „Свобода“ і заступник голови 
комісії з питань освіти та науки у 
Львівській обласній раді і водно-
час як просвітянка я зініціювала 
низку резонансних мовно-полі-
тичних акцій та рішень.

Започаткувала рекламний про-
єкт „Скарб нації“ (назву і перший 
дизайн запропонували мої студен-
ти-дизайнери) з популяризації на 
світловій рекламі визначних по-
статей нашої культури та політи-
ки у формі поєднання портрета та 
словесного гасла (створено понад 
100 рекламозображень). Серед цих 
рекламних зображень були і мовні 
плакати студентів-політехніків, 
що брали участь у мовно-мистець-
кій виставці „Мова — твого життя 
основа“.

Створила рекламний проєкт з 
культури мовлення у транспорті 
„Мова на колесах“ з метою попу-

ляризації культури спілкування у 
публічних місцях. 

Поширила у дитячих садочках 
плакати на мовну тематику і про-
вела низку заходів у дитсадках із 
культури використання питомих 
форм власних назв (антропонімів). 

Напрацювала ухвалу Львів-
ської обласної ради про заборо-
ну музичного супроводу у тран-

спорті (рішення №325, п. 3.6.5 від 
20.12.2011 р.).

Як депутат ініціювала створен-
ня постійних курсів вивчення укра-
їнської мови, у читанні яких брали 
участь просвітянки з Політехніки 
О. Захарків та Н. Дрівко і підготу-
вали на основі цього посібник (рі-
шення №818 від 23.01.2009 р.).

Уперше в українській історії де-
путатства започаткувала десяти-
хвилинки з культури мовлення на 
сесіях Львівської облради, на осно-
ві яких написала монографію „Мов-

на норма: знищення, пошук, відно-
ва“ (2009, 2010, 2013, 2014 рр.), що 
вийшла багаторазовими виданнями 
і тисячними накладами.

Зініціювала посаду радника-ре-
дактора в облраді, яку обіймає пані 
Надія Котик.

У лютому 2010 року звернулася 
з резонансним Відкритим листом 
до президента В. Януковича з ви-
могою припинити омосковлення 
України: „Ваше покликання — 
служити московському хазяїну і 
вести Україну двомовним шляхом 
— природне і незмінне. Ваше гас-
ло „дві мови — одна країна“ таке 
ж безглузде, як одна дитина — дві 
матері. Ви — минущі. Ми, українці 
всієї України, а не регіональної — 
вічні“. Організувала численні під-
писи під цим листом. 

І саме у цей час, після прес-кон-
ференції з оприлюднення цього 
листа, деякі львівські ЗМІ спільно 
з представниками партії регіонів, 
зокрема П. Писарчуком та В. Ко-
лесніченком, роздмухують, на їхню 
думку, скандал про мій повчаль-
ний і невимушений майстер-клас Початок у числах 6-8
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SS Учасники та члени журі Міжнародного конкурсу з української мови імені                           
Петра Яцика

рада інформує

Про Шевченківські читання, книжку                          
і волонтерську діяльність

На черговому засіданні ради університетської „Просвіти“ її голова 
Христина Бурштинська ознайомила присутніх із результатами 

Шевченківських читань й іменами студентів, яких пропоновано нагородити 
грошовими преміями від Товариства. 

Рада підтримала про-
позицію про виділення 
з фонду „Просвіти“ по 
500 грн за два перші місця, 
по 400 грн за два другі і по 
300 грн за три третіх. Ок-
рім того, додатково премі-
єю від „Просвіти“ (500 грн) 
буде нагороджено учасни-
ків Львівського коледжу 

інфокомунікацій за лірич-
ну композицію „Гамалія“.

Ярослава Величко до-
повіла про хід підготовки 
до видання книжки з іс-
торії нашої „Просвіти“, 
відзначила авторів, які 
вже подали свої спогади. 
Найцікавіші з них опублі-
ковано в тижневику „Ау-

диторія“. У редакційному 
портфелі чекають своєї 
черги статті просвітян 
Ореста Івахіва, Зенона 
Боровця, Людмили Най-
ди. Готують свої спога-
ди хіміки, будівельники, 
хор „Орфей“ та інші. Їм 
порадили пришвидшити 
процес написання і вчас-

ної подачі спогадів, адже 
час плине дуже швидко, 
а книжку варто видати до 
150-річного ювілею „Про-
світи“ і 30-ліття створен-
ня Товариства у Львівській 
політехніці.

Про волонтерську ді-
яльність розповіла Надія 
Любомудрова і заохотила 
присутніх надавати по-
сильну допомогу родинам 
Небесної сотні та героїв 
нинішньої війни.

Марія БУЦМАНЮК

у львівському дитячому садочку 
(див. https://www.youtube.com/
watch?v=fGsMVti9ueE) на предмет 
брутального порушення лексич-
ної норми і вживання антропоні-
мів у невластивих для них формах 
на зразок Маша, Міша, Пєтя (див. 
вище наліпку). 

Від книги до мети
Із метою популяризації та про-

моції української книжки заснува-
ла на базі Львівської політехніки 
спільно з ВО „Свобода“ унікальний 
в Україні проєкт „Від книги до мети“ 
(2011–2017 рр.) зі щомісячного за-
прошення до Львівської політехніки 

знакових особистостей націєцен-
тричного світогляду з презентаці-
єю їхніх праць та максимальним ме-
дійним супроводом. За шість років 
системної роботи у проєкті побува-
ло 55 авторів і відбулося 48 презен-
тацій, видано п’ять підсумкових аль-
бомів „Від книги до мети“ (див. сайт 
проєкту http://www.vid-knyhy-do-
mety.info/). Знаково, що, у післядень 
заснування „Просвіти“ 1868 року, 9 
грудня 2015 року у проєкті побува-
ла дуже шанована гостя – головний 
редактор всеукраїнського часопису 
„Слово Просвіти“, лавреат Шевчен-
ківської премії України, член комі-
тету з національної премії ім. Тара-
са Шевченка, заслужений працівник 

культури України, ведуча радіопро-
грам на Українському радіо, відома 
письменниця Любов Голота. Пані 
Люба презентувала збірку своїх тво-
рів „Там, де ніколи“. 

Ірина ФАРІОН,
професорка катедри української 

мови, голова мовної комісії 
Товариства „Просвіта“                        

Львівської політехніки,                          
доктор філологічних наук, 
народний депутат України                           

VII скликання

Далі буде 
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нескорені

Про студентів Львівської політехніки, які чинили опір радянській владі у 40‒50 роках  ХХ століття, 
за що їх було засуджено на багато літ, „Аудиторія“ розповідала минулого року. Нещодавно 

вдалося віднайти фотографії цих та інших героїв, тому продовжуємо знайомити з ними та іншими 
репресованими політехніками наших читачів. 

Вони боролися за волю України
Василь 
Бучковський 
Народився 8 квітня 
1929 року у с. Іва-
не-Пусте, що на Тер-
нопільщині. У квітні 
1952 року, під час нав-

чання у Львівській політехніці на 
нафтовому факультеті, його заареш- 
тували. За створення підпільної 
студентської організації військовий 
трибунал засудив студента-відмінни-
ка на 25 років таборів і 5 років позбав-
лення прав. 1956 року після перегляду 
справи мужнього юнака звільнили. 
Спершу Василь повернувся до Тер-
нополя, але невдовзі його змусили 
покинути Україну. Виїхав до Інти, 
де брав активну участь у роботі під-
пільної організації „Об’єднання“, яка 
діяла в 1956–1959 роках. Після повер-
нення жив на Київщині, у Фастові, де 
працював над винаходами, спільно з 
дружиною активно долучився до ді-
яльності громадських організацій. 
Покинув цей світ 27 серпня 2001 року.

Володимир 
Чубей
Народився 2 липня 
1931 року у с. Іва-
не-Пусте, що на Тер-
нопільщині. Навчав-
ся у Львівській полі-

техніці на силікатному факультеті. 
За участь у діяльності підпільної 
студентської організації його за-
арештували у квітні 1952 року. Вій-

ськовий трибунал засудив студента 
на 25 років виправних таборів і 5 
років позбавлення прав. 1956 року 
після перегляду справи і звільнення 
повернувся у рідне село, брав актив-
ну участь у роботі громадських орга-
нізацій, був делегатом установчого 
з’їзду Народного руху України, який 
відбувся 8 вересня 1989 року.

Юрій Мельник
Народився 1929 року у 
с. Медика Дрогобиць-
кої області (тепер 
територія Польщі). 
1947 року вступив 
на механічний фа-

культет Львівського політехнічного 
інституту. 1952 року, під час робо-
ти над дипломним проектом, його 
заарештували і засудили на 25 років 
таборів і 5 років позбавлення прав за 
участь в організації підпільної групи 
та зв’язок із підпіллям ОУН. Пізніше 
вирок було змінено до 10 років. Піс-
ля перегляду справи і звільнення 1958 
року повернуся до Львова. Працював 
інженером-механіком, займався гро-
мадською діяльністю.

Володимир Шах
Народився 1927 року 
в с. Жорниська на 
Яворівщині. Серед-
ню школу закінчив 
у Львові, вчився у 
Львівській політех-

ніці. 1952 року, перед самим закін-

чення інституту, його заарештували 
і засудили на 25 років таборів і 5 років 
позбавлення прав за участь у підпіль-
них організаціях. Після звільнення 
(1956 р.) жив на Івано-Франківщині. 

Володимир 
Шилівський
Народився 1926 року в 
с. Озерне, що на Тер-
нопільщині. Навчав-
ся у Львівській полі-
техніці. Заарешту-

вали у квітні 1952 року і засудили на 
25 років таборів і 5 років позбавлення 
прав за участь у підпільній українській 
націоналістичній організації „Пробо-
єм“, яка діяла від 1948 до 1952 рр., та 
за зв’язок із підпіллям ОУН. 1956 року 
після перегляду справи звільнили від 
дальшого покарання. 

Василь Пельц
Народився 1930 року 
у с. Більшівці на Іва-
н о - Ф р а н к і в щ и н і . 
1949 року вступив до 
Львівського політех-
нічного інституту. У 

квітні 1952 року його заарештували 
і засудили на 25 років таборів і поз-
бавлення прав на 5 років за зв’язок і 
співпрацю з підпіллям ОУН, антира-
дянську агітацію. Після повернення з 
покарання продовжив студії заочно і 
захистив диплом інженера-механіка.

Більше — у чч. 27—33
Далі буде

наш календар

1 квітня — День гумору.

Пам’ятні дати

29.03.1864 — перша театральна вистава 
у Львові українською мовою („Маруся“ 
Г. Квiтки-Основ’яненка), яка започатку-
вала створення театру „Руська бесіда“.
29.03.1972 — помер митрополит Іларійон 
(Іван Огієнко), український науковець і 
громадський діяч, міністр освіти УНР.

30.03.1892 — народився Стефан Банах, 
український і польський математик, 
професор Львівської політехніки.
30.03.1973 — помер Дмитро Донцов, пу-
бліцист, видавець i громадський діяч, 
ідеолог українського націоналізму.
31.03.1940 — помер Осип Назарук, укра-
їнський письменник, автор повісти 
„Роксоляна“.
1.04.1907 — народився Дмитро Грицай 
(„Перебийніс“), політичний і військо-
вий діяч, член УВО, ОУН.

1.04.1907 — народився Зенон Коссак 
(Тарнавський), велет націоналістич-
ного і повстанського руху.
3.04.1908 — народився Степан Олійник, 
український поет.
3.04.1918 — народився Олесь Гончар, 
видатний український письменник.
4.04.1888 — народився Микола Грін-
ченко, український музикознавець i 
фольклорист.
4.04.1949 — уряди 12 держав підписали 
Північноатлантичний пакт (НАТО)
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творчий ювілей

Тайна вечеря у склі як 
роздуми про вічне
Його називали вогняним, прозорим, як скло, ректором. Його 

три життєві принципи — талант, мораль і праця. Мова про 
Андрія Бокотея — професора, народного художника України, 
академіка НАМУ й колишнього ректора ЛНАМу, якому 21 березня 
виповнилося вісімдесят. З нагоди такої дати маестро гутного скла 
приймав вітання, квіти, подарунки і запросив усіх на відкриття 
„Виставки однієї своєї композиції“ у залах Національного музею 
у Львові ім. Андрея Шептицького.

Не кожна експозиція 
і не кожен мистець зби-
рають у музеї стільки 
людей, які хочуть його 
чути, бачити, огляну-
ти те, що він створив. 
Привітати ж Андрія Бо-
котея прийшло дуже ба-
гато охочих. Зрештою, 
цьому є пояснення, яке 
озвучив голова ЛОДА 
Олег Синютка: „треба бути добрим 
сином народу, щоб зібрати стільки 
людей“. На адресу ювіляра надійшло 
вітання від Президента України, яке 
зачитав його радник Ігор Гринів. А 
міський голова Андрій Садовий від 
імені громади подарував митцеві зо-
лотий герб міста Львова.

У межах ювілею також було за-
сновано премію Андрія Бокотея 
для молодих (до 35 років) художни-
ків-склярів. Першими претендента-
ми на неї стали 28 митців, чиї твори 
для відкритого огляду виставили у 
львівському Музеї скла. 21 березня 
в НМЛ ім. Андрея Шептицького Ан-
дрій Бокотей оголосив переможців: 
першу премію отримав Кирило Бі-
лан, другу — Руслан Лучко, третю — 
Андрій Чижов. Лауреат першої пре-
мії матиме змогу безкоштовно взяти 
участь у ІІ Міжнародній конференції 
художників-склярів у місті Нінгбо 
(КНР), а його робота залишиться в 
музеї скла, який там мають відкри-
ти у жовтні. Переможці другої та 
третьої премій отримають грошові 
винагороди у розмірі 20 та 10 тисяч 
гривень. Премія Андрія Бокотея буде 
щорічною.

„Виставка однієї своєї компо-
зиції“ — це проект, який народний 
художник, лауреат Шевченківської 
премії Андрій Бокотей присвятив 
батькові, котрий був священиком. 
Власне, в першій залі, де розміщено 

експозицію, біля символічної чаші 
звучить Служба Божа. Її записано 
1991 року, коли батько Андрія після 
семирічного заслання в Казахстані 
править літургію вдома. У наступній 
залі — відеоінсталяція, яка демон-
струє біди цього світу — насилля, 
війни… За кілька кроків до самої 
композиції — дорога, встелена до-
кументами, які колись підписував 
мистець: задум роботи виник ще у 
часи здобуття Незалежності, вино-
шувався, коли Андрій Бокотей був на 
керівних посадах у ЛНАМі, а втілю-
ватися почав у матеріал лише торік 
у листопаді. Є сам ескіз композиції, 
залишки невикористаного скла й ві-
део, де він натоплює скло для праці. 
І наприкінці, коли відслоняємо заві-
су, — Тайна вечеря.

Христос із апостолами заввишки 
1 метр 25 сантиметрів — це найбіль-
ші фігури, які Андрій Бокотей робив 
у своєму житті. Подібні великі скуль-
птури постаті Ісуса та його учнів, 
але дерев’яні, авторства аргентинки 
Ескобаро, мистець бачив на початку 
90-х у метрополітені Нью-Йорка. 
Його ж робота як роздум про вічне 
своєю прозорістю сприяє появі різ-
них асоціацій і вдивлянню в те, що 
відбувається за скляним столом.

Весь проект можна буде оглянути 
до квітня, а саму композицію — до 
травня.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко

У львівському Центрі міської істо-
рії відкрито виставку світлин тих 
фотографів, які творили у Львові 
на початку ХХ століття. Це проект 
Copy/past куратора Андрія Боярова, 
котрий працює зі суттєво збільше-
ними оригінальними фотографіями. 
Роботи належать діячам передво-
єнної львівської сцени тодішніх 
нових медіа. Виставку представ-
лено в конференц-залі Центру та 
„Кафе-вітальні“, що поруч. Світлини 
демонструватимуть упродовж трьох 
місяців.

Депутати Львівської міськради 
підтримали ухвалу про розвиток 
українськомовного культурного 
продукту. Документ спрямовано 
на реалізацію низки ініціатив із 
розвитку літератури, кінемато-
графії та дослідницьких проектів. 
Йдеться про відзначення найкра-
щих українськомовних видань 
львівських видавництв, заснування 
у Львові літературної резиденції і 
запровадження програми підтрим-
ки молодих письменників, які пи-
шуть українською. Передбачено й 
ґрантову підтримку дослідницьких 
проектів у сфері культури та історії 
України.

Українську кіноіндустрію вперше 
представлять національним стен-
дом на одному з найбільших кіно-
фестивалів в азійському регіоні. 
Це буде 8-ий Міжнародний кінофес-
тиваль у Пекіні, який триватиме від 
15 до 22 квітня. Присутність укра-
їнського стенду — важливий крок, 
що сприятиме виходу українських 
фільмів на ринок Південно-Східної 
Азії. Та вже на сьогодні китай-
ські компанії придбали права на 
фільм-фентезі „Сторожова заста-
ва“, анімаційний фільм „Викрадена 
принцеса“ й кримінальну комедію 
„Dzidzio. Контрабас“.

29 березня в культурно-мистецько-
му центрі ім. О. Довженка, що на 
Сихові, показуватимуть виставу 
„Сталкери“. Ця вистава здобула 
престижну театральну премію „Ки-
ївська Пектораль“ і є спільною по-
становкою Театру „Золоті ворота“ 
та Київського академічного Моло-
дого театру. „Сталкери“ поставлено 
за трагікомедією Павла Ар’є „Баба 
Пріся“. Це специфічна комедія, де 
міф та реальність мають однакову 
силу, де радіоактивний гумор межує 
з правдою нашого життя.

За матеріалами інформагенцій
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чари Мельпомени

Нові темпоритми львівської Опери

Оперний уже рік живе за принципом „відчуй гармонію життя“ 
і творить простір, який працює для глядача від входу і до 

закулісся. Не так давно його репертуар збагатився одноактними 
балетами — „Любов-чарівниця“ М.де Фальї, „Дрібнички“ В.-А.
Моцарта та „Гамлет“ на музику П.Чайковського. У планах — нові 
постановки, міжнародні проекти, технічні покращення театру. 
А все тому, що генеральний директор-художній керівник Театру 
Василь Вовкун знає, чого хоче, і діє.

Реформи і наслідки
Коли Василь Вовкун торік обій-

няв керівну посаду, на форумі Opera 
Europa його колега, генеральний 
директор празької Опери, побажав 
йому задати ритм театру впродовж 
року-два. Перший тиждень на новій 
посаді було змінено дирекцію — 
людям запропонували такі міс-
ця в команді, на яких вони стали 
працювати успішніше. Змінився 
менеджмент по кожному напря-
му роботи, переглянули посадові 
обов’язки кожного працівника, 
від найвищих посадових осіб до 
прибиральниці. „Спочатку в ту-
алетах хтось забирав папір, але я 
наполіг, щоб його все одно клали, 
— згадує Василь Вовкун, — минув 
тиждень, другий — і папір зника-
ти перестав“.

Міністерство культури виділяє 
театрові кошти лише на зарпла-
ти й комунальні послуги. Але за 
рік, що минув, театр зміг заро-
бити власними силами 31310400 
гривень. Дохід становив 156,8% від 
запланованого: зросла на 47,3% ре-
алізація квитків на вистави, а також 
суттєво збільшився продаж екскур-
сійних квитків. Оренда театру те-
пер не вирішується через вказівку 
зверху, вона є комерційно вигідною 
для театру й відповідає його мораль-
но-творчим принципам.

Для тих, хто міг би допомогти 
Опері, існує так званий спонсор-
ський пакет, у якому є інформація 
про те, що в театрі вже зроблено, 
що заплановано і чого очікують від 
спонсора та що він може отримати 
натомість.

Творчі процеси
Три прем’єри на рік. Це було в 

планах і це зроблено. „Шехеразада“ 
(балет), „Дон Паскуале“ (опера) та 
„Коли цвіте папороть“ (опера-феє-

рія) — остання прем’єра є реаліза-
цією програми „Український про-
рив“, бо „хочу вивести українське 
мистецтво на рівень модерний“. 
Активність сучасних композиторів 
зросла — Іван Небесний працює над 
„Лисом Микитою“ Івана Франка, у 
творчому пошуку Ігор Ланюк і Євген 
Станкович.

Постановку одноактних бале-
тів „Любов-чарівниця“ М.де Фальї, 
„Дрібнички“ В.-А.Моцарта та „Гам-
лет“ П.Чайковського присвячено 
30-річчю сценічної діяльності ба-
летмейстера-постановника, за-
служеного артиста України Сергія 
Наєнка. „Любов-чарівницю“ гля-
дачі бачили ще півстоліття тому, а 
„Дрібнички“ В.-А.Моцарта (єдиний 
балет у творчості великого компо-
зитора) раніше ніколи не ставили 
не лише у Львові , а й в Україні.

Кошти, отримані від показу 
прем’єр, пішли на закупівлю ви-
шуканих італійських стільців і ро-
ялів для музичної зали. У ній, крім 
концертів, відбувся показ експе-
риментального балету про Пінзе-
ля. Солісти Оперного також під-
готували власну програму, до якої 
входять твори Миколи Лисенка та 
галицьких композиторів. Невдов-

зі — і прем’єра камерного оркестру 
театру. А все це тому, що, вважає 
Василь Вовкун, одні процеси по-
роджують інші.

Життя театру розписане на рік 
наперед. У планах — і технічні мо-
менти, які прописала новостворе-
на технічна рада (відкриття через 
тиждень буфету для артистів, рес-
таврація скульптур, підлоги, даш-
ків), і творчі. На глядача чекають, 
звісно, нові прем’єри: опера „Дон 
Жуан“ В.-А.Моцарта, балет „Вес-
на священна“ І. Стравінського (в 
ній будуть задіяні артисти варшав-
ської Опери) і опера „Лоенгрін“                                        
Р. Вагнера (до постановки долу-
чаться Австрія й Німеччина).

Жваво розвиваються і міжна-
родні зв’язки. Це виявляється у 
гастролях, спільних проектах, 
як-ось запланований на листо-
пад Міжнародний фестиваль 
оперного мистецтва ім. С. Кру-
шельницької, в якому братимуть 
активну участь київська, одеська 
і вроцлавська опери.

У мейнстрімі
Щоб театр ішов у ногу з ча-

сом і був найкращим в Україні, 
Василь Вовкун замовив брен-
динг театру. Вже тепер театр 
має один з найліпших сайтів, на 
якому можна прочитати інфор-
мацію не лише українською, а й 

англійською й польською мовами. 
Афіші, до речі, теж трьохмовні. 
Невдовзі до відеоролика про львів-
ську Оперу будуть додані відео про 
кожну виставу, що є в репертуарі.

Ще одним кроком для розвит-
ку львівської Опери й оперного 
мистецтва загалом у нашій країні 
стало створення Асоціації опер-
них театрів. Спілкування на всіх 
рівнях, збільшення копродукції, а 
отже і витрат на постановку — це 
лише кілька переваг, які дає її по-
ява.

Львівська Опера, за задумом Ва-
силя Вовкуна, у майбутньому має 
стати культурним і міжнародним 
центром України. І що так і буде, 
як не дивно, віриться, бо ж „я не 
приїхав сюди, щоб подобатися, а 
працювати“.

Наталя ЯЦЕНКО
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душевна терапія

У вас стрес? А як без нього?
Сьогоднішнє життя дуже динамічне. Кілька справ накопичується на один день: це 

мусимо вирішити саме сьогодні, дедлайн цього питання був ще на вчора, а ще… 
на біду щось із нами не так: голова розколюється, а сильне емоційне напруження не 
дає розслабитися. Можливо, це стрес? Розповідає психолог студії „Сенс“ Ірина Думас. 

Причин багато
Стрес — це силь-
не емоційне, 
психологічне на-
пруження щодо 
певних причин і 
обставин. І якщо 
ми його вчасно 
не бачимо, не 
проконтролюємо 

зростання, то він буде накопичувати-
ся. Як саме це зрозуміти? Усвідомити, 
що з нами відбувається. 

Є видимі ознаки стресу. Найха-
рактерніша — м’язове напруження, 
коли тіло стає дуже затисненим, сер-
цебиття пришвидшується, відчуваємо 
головний біль, тривалу втому. 

Причин до стресу багато. Темп, 
у якому живемо, вимоги, які нам 
ставлять на роботі, цілі, які ми собі 
визначаємо, — величезні. Від цього 
напруження зростає. Мусимо багато 
встигати. І десь втрачаємо внутрішній 
темп проживання певних життєвих 
ситуацій. Біганина нас сильно втом-
лює. Намагаємося бути успішними, 
вдосконалюватися, більше заробля-
ти. Часу на відпочинок залишається 
вкрай мало. 

Комп’ютери, різні гаджети в рази 
змінили швидкість нашого життя. 
Щосекунди отримуємо багато ін-
формації з кожного куточка світу, ми 
завжди в соцмережі, онлайн, із теле-
фоном у руках — моніторимо, щоб не 
пропустити важливого, бути на пульсі 
подій, інформації. Все це сильно вис-
нажує.

До чого призводить стрес?
До зниження 
нашої ефектив-
ної діяльності та 
емоційного ви-
горання. Тепер 
за годину ми ви-
конуємо значно 
менше завдань. 

Нам притаманна підвищена дратів-
ливість, свої емоції часто зганяємо 
на комусь. 

Якщо стреси постійні, це призво-
дить до психосоматичних захворю-
вань — гастриту, діабету, гормональ-
них порушень. 

Чи уникати стресу?
Стресу не треба бо-
ятися. Лише шука-
ти розв’язання, що 
можу зробити з 
тим, що мене стре-
сує. Вибудувати 
план дій. Творчо 
шукати шляхи ви-

рішення стресової проблеми.
Стрес адаптовує нас до нових 

ситуацій, стимулює до розвитку. І 
змінює. 

Стрес позитивний на першому 
етапі, адже підвищуються гормони, 
ми стаємо активні, зібрані і можемо 
виконати багато справ за короткий 
час. Однак якщо на такому піднесенні 
перебуваємо довго, то це виснажує. 
Позитивний стрес також дає пози-
тивні емоції.

Стрес дає нові виклики, які мо-
жуть для нас стати уроком. То як же 
без стресу?

Позбутися напруження 
Найпростіше і 
найдієвіше — це 
фізичні наванта-
ження. Швидка 
ходьба, біг, впра-
ви, навіть гли-
боке, аж до низу 
живота, повільне 

дихання допоможе позбутися напру-
ження. Якщо розслаблюємо тіло, то 
мимовільно починає розслаблювати-
ся наша психіка. Тоді легше сприйма-
ти події, вирішувати проблеми. 

Люди розумової праці більше 
піддаються стресам, ніж ті, що пра-
цюють фізично, адже інтелектуальна 
праця вимагає більшого напруження 
і менше задіює нашу фізичну компо-
ненту. 

Стрес виникає суб’єктивно — від 
того, як ми сприймаємо ситуацію. 

Тому треба вчитися легше сприйма-
ти те, що нас стресує, думати, що я 
можу зробити для цього. Це звільняє 
від емоційного виснаження.

Дисциплінувати себе в 
роботі
Насправді ми не 
багатозадачні і 
тому в певний мо-
мент часу можемо 
виконувати тільки 
одне завдання або 
думати про одне. 
Сучасне життя ви-
магає дуже швидко переключатися 
між різними справами. Це потребує 
значно більших затрат енергії, ніж 
тривале виконання однієї справи. 

Насамперед треба дисципліну-
вати себе — братися за одну справу, 
якомога довше виконувати її, щоб 
уникнути емоційного виснаження. 
Це не означає відмовитися від кіль-
кох робіт, завдань. Але виконувати їх 
почергово, визначаючи пріоритети.

Як поєднувати декілька робіт, 
навчання і роботу, багато завдань? 
Мусимо чітко сказати собі: від тої 
до тої години роблю те, що найбіль-
ше „горить“, у наступні 2–3 години 
матиму другу роботу, потім у відве-
дений час відповідаю на листи, після 
того переглядаю новини, читаю щось 
цікаве. 

Важливо, щоб у той час на моні-
торі не було відкрито кілька віконе-
чок і щоб кожне повідомлення, но-
вина не відвертали нашої уваги від 
основної роботи, не виникала споку-
са щохвилини комусь відписати, щось 
подивитися, надіслати, бо це дуже 
виснажує і розбалансовує, особливо 
в інтелектуальній праці. 

У проміжках між різними робо-
тами треба вклинювати коротенькі 
перерви — обов’язково встати з ро-
бочого місця, перейтися, порухати-
ся (це підвищує ефективність праці). 
Балансувати між ефективною робо-
тою і відпочинком.

Підготувала 
Ірина МАРТИН 
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спортогляд
 •  Завершилася Паралімпіада, з якої 

українські спортсмени повернулися 
з 22 медалями — 7 золотих, 7 срібних 
і 8 бронзових. У загальнокомандному 
заліку наші паралімпійці посіли шо-
сте місце. Перед ними у призовому 
списку — збірна США (13 золотих, 
15 срібних, 8 бронзових нагород), 
команда незалежних паралімпійських 
спортсменів (NPA, відповідно — 8, 
10, 6), представники Канади (8, 4, 16), 
Франції (7, 8, 5) і Німеччини (7, 8, 4). 
Загалом у Пхьончхані здобули медалі 
представники 26 країн зі 49 команд-     
учасниць. Чотири роки тому на попе-
редній Паралімпіаді збірна України 
була четверта. Міністерство молоді і 
спорту України як ніколи оперативно 
виплатило переможцям їхні призові 
кошти.

 • На базі НАСВ ім. гетьмана П. Са-
гайдачного відбулося засідання, 
під час якого обговорювали мож-
ливості напрацювання спільних 
фізкультурно-спортивних планів 
роботи і нових змагань на цей рік. 

Його учасниками стали Львівське 
обласне відділення філії Коміте-
ту з фізичного виховання та спор-
ту МОН, виконком львівського 
спортивного товариства студентів 
„Гарт“, завідувачі кафедр фізично-
го виховання Львівщини, керівники 
спортивних клубів та міжвузівська 
науково-методична комісія з фізич-
ного виховання, здоров’я і спорту. 
Після підбиття підсумків ХІІІ літ-
ньої Універсіади України і відзна-
чення найкращих вишів області, що 
брали в ній участь, присутні затвер-
дили положення змагань „Універсі-
ада Львівщини — 2018“ (на сьогодні 
тривають змагання з футзалу, волей-
болу й завершилися з бадмінтону). 
Крім цього, на засіданні йшлося про 
фізичну підготовку студентів вишів 
і проведення навесні її оцінювання.

 • Українські студенти розпочали 
міжнародний спортивний сезон з 
участі в чемпіонаті світу з лижно-
го орієнтування, який відбувався 
в естонському місті Тарту. Украї-

ну представляли київські студенти 
Вадим Несюк і Георгій Романов. 
Упродовж цьогорічного спортив-
ного сезону майже 500 українських 
студентів візьмуть участь у чемпі-
онатах світу зі 17 видів спорту, які 
триватимуть до жовтня. Команди 
національних вишів уже готуються 
до Європейських студентських ігор, 
які влітку відбуватимуться в порту-
гальському місті Коїмбра.

 • Представників вищих закладів 
освіти Львівщини нагороджено 
почесною відзнакою „За заслуги у 
розвитку студентського спорту“. 
Її отримали старший викладач ка-
федри фізичного виховання і го-
лова спортивного клубу Львівської 
політехніки Євген Сербо та доцент, 
відповідальний за спортивну роботу 
кафедри фізичного виховання і здо-
ров’я Львівського національного ме-
дичного університету ім. Д. Галиць-
кого Любомир Стрельбицький.

Підготувала Наталя ЯЦЕНКО

здоровий спосіб життя

Якщо весна не весніє…
Якщо ні сонце, що як та жовта квітка пробивається крізь гущу 

білосніжних хмар, ні тривалість дня не тішать, а вчитися 
треба, то… Відкладаємо гаджети і читаємо цю статтю — щось та 
й придасться, дасть поштовх до змін.

Після зими, коли ми нарешті ски-
нули важкі теплі речі, найперше, що 
мусимо собі забезпечити, це рух. 
Важливо щодня активно рухатися 
хоча б півгодини. Якщо біг і танці — 
то не ваше, то знайдіть час прогуля-
тися швидким кроком. Зрештою, не 
конче їхати на маршрутці під двері 
свого навчального корпусу — мож-
на вийти на зупинку-дві раніше і 
розім’ятися, відчути себе вільним.

Не хочеться рухатися, бо не 
виспалися? У тому, що пізно ляга-
ємо спати, до певної міри винне 
наше середовище. Автори Маршалл 
Ґолдсміт і Марк Рейтер у книжці 
„Перемикайся. Стань тим, ким хо-
чеш бути“ пишуть про феномен, 
який нідерландські дослідники сну 
Утрехтського університету назвали 
„прокрастинацією сонного часу“. 
Ми не можемо піти спати, бо не 
здатні зробити свідомий вибір між 

двома середовищами — між споко-
єм, затишком спальні і пізнім пе-
реглядом фільмів (бо що ж ми завтра 
розкажемо своїм одногрупникам?!) 
чи відеоіграми. По-простому, ми 
— жертви інерції. Коли вдається 
її долати, то без жалю вимикаємо 
комп’ютер і йдемо спати. Бо ж мо-
зок і тіло, якщо вони впродовж дня 
добре попрацювали (попрацювали 
ж?), заслуговують на повноцінний 
відпочинок.

Виспалися, але все одно чогось 
бракує… Солодощі! Навесні хочеть-
ся солодкого так само, як і взимку, 
але дієтологи радять ним не злов-
живати, а звернути увагу на гірку-
ваті трави й спеції. Додавайте до 
страв куркуму, а добрим десертом 
буде грейпфрут з медом і корицею. 
Подолати апатичність і той же по-
тяг до солодкого допоможуть різні 
аромати — бергамоту, базиліку, 

цитрусових. Нема чаю з бергамо-
том, то купіть гель із його запахом 
або крем — настрій підніметься, а з 
ним — й імунітет.

Весняна проблема тих, хто не 
споживає їжу лише заради попов-
нення калорій, — вибір якісних 
продуктів. Допоки ще рослини готу-
ються прорости, їмо овочі й фрукти 
яскравих червоних і оранжевих ко-
льорів, бо вони багаті клітковиною 
й допомагають позбутися організму 
всього зайвого, що накопичилося в 
ньому за зиму. Що ж, витягуємо за-
паси моркви й буряка — ще їхній час.

І наостанок: вище носа, коли 
щось не так — нетеплий прогноз 
„Синоптика“, втекла маршрутка… 
Бо дотримання Соломонової мудро-
сті „І це мине!“ — це теж про здоро-
вий спосіб життя.

Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально: 
5. Перевага; виняткове право; компетенція. 
7. Транспортне підприємство, котре перевозить 
пасажирів, вантажі й забезпечує організацію ре-
гулярних польотів літаків. 8. Наложниця у гаремі, 
коханка. 10. Уявна лінія навколо земної кулі на од-
наковій віддалі від полюсів. 12. Держава на Захо-
ді Африки. 13. Кровоносна судина, що розносить 
кров від серця до всіх органів тіла. 14. Демонстра-
ція перед публікою кінокартини, що завершується 
у певний проміжок часу, за одним разом. 16. Пе-
ріод відкладання рибами ікри. 18. Частина ліжка з 
дерев’яним каркасом і пружинами, яку можна зні-
мати. 21. Термінове дипломатичне повідомлення, 
телеграма. 23. Колюча або чорноморська акула, 
об’єкт промислу. 26. Час збирання хлібних злаків. 
28. Столиця Кенії. 30. Англійська золота монета в 
1 фунт стерлінґів. 31. Рішуче заперечення проти 
чогось, категорична заява про незгоду з кимось 
або з чимось. 32. Начальник військової частини, 
корабля. 34. Багаторічна трав’яниста рослина, ко-
тру вирощують як пряну овочеву рослину; тархун. 
35. Одна з книг Біблії, що її написав Іван Богослов 
на острові Патмосі.

Вертикально: 
 1. Рідкісне, незвичайне, виняткове явище. 2. Май-
данчик для гри в теніс. 3. Ріка в Іспанії, на якій 
стоїть місто Толедо. 4. Ударний музичний інструмент, 
різновид барабана. 5. Державний обвинувачувач у суді. 
6. Рід американських крокодилів. 7. Систематизований 
збірник географічних карт. 9. Цар Еліди, стайні якого 
не чистили 30 років, а Геракл зумів вичистити їх за один 
день. 11. Шукач сумнівних пригод; пройдисвіт. 14. Ряд 
полиць одна над одною і призначених для розкладання 
чогось. 15. Трав’яниста рослина родини гвоздикових з 
яскраво-червоними квітками і з клейким угорі стеблом. 
16. Північний вітер. 17. Розмінна монета Ісландії. 
19. Коротка застільна промова з побажаннями. 20. Без-

барвний отруйний газ із гострим запахом. 22. Політична 
платформа, ідейний напрям партії; наперед продума-
ний план роботи організації, товариства. 24. Шанобли-
вий уклін із присіданням. 25. Птах родини яструбових. 
27. Болотний або рудниковий газ, який використовують 
як паливо. 29. Спеціально підготовлений майданчик для 
кінно-спортивних змагань. 30. Актор, що виконує ролі 
без слів; учасник масових сцен. 33. Одиниця грошей Іра-
ну. 34. У давньогрецькій міфології цар міста Фів, який 
зумів розгадати три загадки Сфінкса.

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

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 6
Горизонтально: 3. Кросворд. 7. Економія. 9. Карнавал. 11. Дору. 12. Тасман. 13. Гар-
сон. 14. Одаліска. 15. Пітон. 18. Коала. 20. Румба. 21. Ампер. 22. Осака. 24. Саман. 27. Го-
роскоп. 31. Аннона. 32. Аматор. 33. Метр. 34. Увертюра. 35. Арканзас. 36. Анархіст. 
Вертикально: 1. Колядка. 2. Конкурс. 3. Кімоно. 4. Дорога. 5. Вертеп. 6. Ялинка. 
8. Офсет. 10. Весна. 16. Імпульс. 17. Нагайка. 18. Кипарис. 19. Легенда. 22. Оракул. 
23. Апное. 25. Мітоз. 26. Нерест. 27. Гадюка. 28. Рамадан. 29. Карабін. 30. Паркет.

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 8
Горизонтально: 3. Нікараґуа. 8. Сахара. 9. Валіза. 12. Кугуар. 13. Старт. 15. Оскома. 
18. Іванчук. 19. Каменяр. 21. Конкурент. 24. Целібат. 25. Атакама. 27. Квінта. 29. Са-
мум. 32. Ешелон. 33. Тремор. 34. Арніка. 35. Константа.
Вертикально: 1. Знахар. 2. Залізо. 4. Азарт. 5. Абвер. 6. Ескулап. 7. Марконі. 10. Бу-
дівництво. 11. Амортизатор. 14. Ар. 16. Сурогат. 17. Магнето. 20. Лук. 22. Планета. 
23. Капелан. 26. Ом. 28. Абетка. 30. Адрес. 31. Увага. 32. Екіпаж.

J J J
Я стежу за своєю фігурою…
Вона ночами ходить до холодильника!

J J J
Подруга запитує блондинку:
— Чому така сумна?
— У посольстві анкету не прийняли 
для візи.
— Чому?
— У самому кінці, у графі „Не запов-
нювати“, я написала „Добре“.

J J J
Збирається дружина з чоловіком до 
театру. Вона чепуриться перед дзер-
калом й запитує чоловіка:
— Правда, я подібна на фотомодель?
— Ага, більше на фоторобот.



ч. 9 [3009]
29 березня — 4 квітня 201822 РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

Колектив Науково-дослідного конструкторського інституту елек-
тронної вимірювальної та обчислювальної техніки Національного 
університету „Львівська політехніка“ глибоко сумує з приводу смер-
ті ветерана НДКІ „ЕЛВІТ“, колишнього провідного інженера-кон-
структора

Сергія Васильовича Мачуліна.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійного. Світла 
і вічна пам’ять.

Адміністрація Національного 
університету „Львівська полі-
техніка“ висловлює глибоке 
співчуття фахівцю прес-служби 
університету Борисові Леонідо-
вичу Козловському у зв’язку із 
тяжкою втратою — смертю дру-
жини 

Валентини Василівни.

Колектив Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного 
університету „Львівська політехніка“ висловлює щирі співчуття науковому співробітнику 
інституту Оксані Гордій з приводу непоправної втрати — передчасної смерті 

брата.
Втрата рідної людини — незрівнянне горе. У цьому смутку ми разом із Вами.

Редакція тижневика „Аудиторія“ висловлює співчуття фахівцеві прес-служби Львівської 
політехніки Борису Козловському з приводу тяжкого горя — смерті дружини 

Валентини Василівни.

Колектив кафедри вищої матема-
тики ІМФН Національного універ-
ситету „Львівська політехніка“ 
глибоко сумує з приводу перед-
часної смерті старшого викладача

Йосифа Романовича  
Желізняка

і висловлює щирі співчуття родині 
та близьким.

Реклама в „Аудиторії“

На внутрішніх сторінках  
(чорно-білий друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, 
см2 450 220 110 50 24

Ціна, грн. 350 250 200 150 100

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

На обкла динці  
(остання сторінка, повноколірний друк)
Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110

Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення  
рекламного блоку  

на замовлення
Незалежно від місця розміщення               
і розміру:
• реалізація ідеї замовника                      
з викорис тан ням матеріалів замовни-
ка — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при 
пошуку матеріалів редакцією — 
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника ре-
дакцією до виготовлення кінцевого 
зразка — 350 грн.

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

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.  

Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи, які 
видав Національний університет 
„Львівська політехніка“: 

диплом бакалавра В17  №065661 на 
ім’я: Лесюк Іван Михайлович;
студентський квиток №11492634 на 
ім’я: Муха Анастасія Олександрівна;
студентський квиток №11772652 на 
ім’я: Кобилинська Юлія Вікторівна;
студентський квиток №11492339 на 
ім’я: Васильковська Олена Микола-
ївна;
студентський квиток на ім’я: Червін-
ський Ігор Анатолійович;
студентський квиток №2514368 на 
ім’я: Контек Максим Васильвич;
студентський квиток №11350231 на 
ім’я: Варчук Тетяна Юріївна;
диплом спеціаліста ВК №25874476 та 
додаток до диплома на ім’я: Макар-
чук Юлія Юріївна;
дипломи бакалавра ДВ №006690 та 
спеціаліста МБНХ №011929 на ім’я: 
Губень Юрій Анатолійович;
студентський квиток на ім’я: Попов 
Віталій Сергійович;
студентський квиток на ім’я: Денеко 
Софія Юріївна;
студентський квиток ВК №11037501 на 
ім’я: Надставна Соломія Ігорівна;
студентський квиток на ім’я: Шутко 
Діана Володимирівна;
студентський квиток ВК  №11602102 
на ім’я: Манойло Анастасія Ігорівна;
залікову книжку на ім’я: Суровий 
Матвій Любомирович;
студентський квиток на ім’я: Єгоров 
Артем Миколайович;
студентський квиток №11365496 на 
ім’я: Іванус Юрій Романович;
диплом спеціаліста ЗК №37537155 на 
ім’я: Петельський Роман Михайло-
вич.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

Вітаємо головного редактора Освітнього сту-
дентського тижневика „Аудиторія“ 

Тетяну ПАСОВИЧ

із народженням донечки! Зичи-
мо малечі здоров’я, щастя і 
доброї долі. А її батькам 
і маленькому братико-
ві — радості, спокійних 
ночей і сонячних днів. 
З любов’ю —                                                                                               
редакція „Аудиторії“
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Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 4. 
Обсяг 2,79 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 180206

В. о. головного редактора — Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

Редактори відділів:

освіти і науки — Ірина МАРТИН

молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН

культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературні редактори — Олег СЕМЕНИШИН, 

Тетяна ТРАЧУК 

Комп’ютерне складання — Дмитро ГРИГОРЧАК

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

На останній сторінці — світлини Анастасії 
МОЗГОВОЇ.

для львів’ян і гостей міста

Львівський національний академічний театр 
опери та балету ім. С. Крушельницької
29 березня — „Травіата“ (опера). 18.00.
30 березня — „Лебедине озеро“ (балет). 18.00.
31 березня — „Попелюшка“ (опера). 12.00, Музика дзеркальної 

зали (екскурсія з концертом). 16.00, „Карміна Бурана“ 
(концертна програма). 18.00.

1 квітня — „Лебедине озеро“ (балет). 12.00, Музичний салон — 
„Давні духовні напіви України та шедеври Й.-С. Баха й 
Г.-Ф. Генделя“. 15.00, „Дон Паскуале“ (опера). 18.00.

2 квітня — Музичний салон — „Її голос випромінював любов“. 15.00.
3 квітня — „Попелюшка“ (опера). 12.00.
4 квітня — „Реквієм“ (концертна програма). 18.00.

Національний академічний український 
драматичний театр ім. М. Заньковецької
30 березня — „Криза“. 18.00.
31 березня — „Ісус, син Бога живого“. 18.00.
1, 4 квітня — „Ісус, син Бога живого“. 18.00.
2 квітня — „Ісус, син Бога живого“. 17.00.
3 квітня — „Ісус, син Бога живого“. 16.00.

Камерна сцена
29 березня — „Мій Роден“ (прем’єра). 17.00.

Львівський академічний театр ім. Л. Курбаса
29 березня — „Між двох сил“ (відеореспектива). 19.00.
30 березня — „Так казав Заратустра“. 19.00.
31 березня — „Благодарний Еродій“. 19.00.
1 квітня — „Апокрифи“. 19.00.
4 квітня — „ Благодарний Еродій“. 19.00.

Львівський академічний драматичний театр                                
ім. Лесі Українки
31 березня — „Любов“. 19.00.

Перший театр
29 березня — „Русалонька“. 11.00.
30 березня — „Куди зникло море“. 12.00.
31 березня — „Пригоди Тома Сойєра“. 14.00.

Львівська обласна філармонія
30 березня  — „Вершини світового симфонізму“ – Антон 

Брукнер, симфонія №7.  Концертний зал ім. С. Людкевича 
19.00.

1 квітня — „Саулюс Сондецкіс – пам’яті визначного литовського 
маестро“.  Концертна зала ім. С. Людкевича 18.00.

1 квітня — „В.А. Моцарт – Реквієм“.  Храм Святих Верховних 
Апостолів Петра і Павла (вул. Театральна 11) 16.00.

1 квітня — „Stabat Mater“. 16.00.



Шевченківські читання у Політехніці 
4 с.


