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ВАША ДУМКА

ЧИ ВИ СНІДАЄТЕ?

Марія Моташко, студентка другого курсу 
Інституту архітектури:

„Люблю снідати, але не 
встигаю“
Дуже люблю снідати, але здебільшого — не 
встигаю, бо йду на першу пару. Тому доводить-

ся готувати „Мівіну“ або канапку, бо це швидко. 
Живу в гуртожитку, тому зі всім справляюсь са-

мотужки. Інколи дорогою до університету забігаю в 
магазин по круасан. На вихідних смажу м’ясо, варю суп 

чи бульйон (хоч кухня й далеченько від кімнати) — я прокидаюся не дуже 
голодна, тому маю час приготувати це. Шкодую, що не можу повноцінно 
снідати щодня. Без сніданку почуваюся погано.

Софія Яремчук, магістр другого курсу 
Інституту комп’ютерних технологій, 

автоматики та метрології:

„Снідаю не завжди“
Снідаю не завжди, бо надаю перевагу довшому 
сну, але готувати сніданок також люблю, і не тільки 
для себе, а й для рідних. Якщо маю вихідний і віль-
ний час, то обожнюю готувати яєшню „бенедикт“. 
Інколи сніданок для всіх готує мама. Якщо снідаю, то 
завжди починаю процес із води, потім роблю яєшню й 
грінки. Колись постійно їла вівсянку — обожнювала її, а тепер мене від неї аж 
нудить. Снідаю залежно від настрою. Якщо пізно прийшла додому, то зранку 
виберу сон, а на роботі чи в університеті потім вип’ю кави і все буде гаразд.

Артем Альбокрінов, студент другого курсу 
Інституту архітектури:

„Снідаю без проблем“
Мені без проблем вдається снідати щоранку. Го-
тую сам, зазвичай — страви з яєць або вівсяну 
кашу. Я все встигаю, хоч чотири рази на тиждень 
маю першу пару. Так є через те, що я рано встаю —  
о п’ятій або шостій годині. Якщо прокидаюся пі-
зніше — мені важко зосередитися на навчанні.

Назар Зубрицький, студент першого курсу 
Інституту гуманітарних та соціальних наук:

„Розігріваю приготоване 
вдома“
Завжди встигаю снідати. На ранок готую яєшню, 
розігріваю налисники, які приготували вдома, або 

їжу, що залишилася з вечері — кашу, наприклад. 
Якщо зранку не маю часу — снідаю кавою й булкою. 

Я не зі Львова, тому з дому мені передають вже приго-
товану їжу. У Львові живу з друзями, тому, якщо готуємо, 

то зазвичай разом і для всіх.

Опитувала й міркувала Анастасія МОЗГОВА

Напевно важко уявити дитин-
ство без повчань про користь 
сніданку. Якщо ми відмов-
лялися їсти зранку (та й не 
лише зранку), нас лякали, що 
ми не виростемо, не мати-
мемо сили й будемо часто 
хворіти. Як правило, такі 
залякування не є ефективні, 
але зазвичай, коли ми врешті 
виростаємо й дорослішаємо 
— починаємо самостійно за-
мислюватися над важливістю 
ранкового прийому їжі й ста-
витися до цього серйозно.

Фітнес-тренер, а заразом і 
дієтолог Анна-Марія Смір-
нова стверджує: „Сніданок є 
обов’язковим. Ви спали 6–8 
годин, але дихальна система, 
серце й мозок працювали, 
витрачаючи енергію. Зранку 
обов’язково треба вживати 
вуглеводи, щоб запустити 
організм і забезпечити його 
енергетичними запасами“. 
За словами Анни-Марії, чай 
і канапка — це не сніданок. 
Ідеальним варіантом є склад-
ні вуглеводи, тобто каші — 
будь-які, окрім манної. Інший 
обов’язковий елемент снідан-
ку — білок, джерелом якого 
є яйце, у будь-якому виді 
приготування. Яєчний білок 
засвоюється найскоріше, 
тому він чудово підходить для 
вранішньої трапези. Окрім 
фізичної активності, сніда-
нок стимулює також мозкову 
діяльність, без якої студентові 
аж ніяк не обійтися. Щобіль-
ше, основна частка корисних 
речовин засвоюється організ-
мом саме до обіду.

На важливості сніданку на-
голошують навіть приказки, 
наприклад: „Сніданок з’їж 
сам, обід розділи з другом, 
вечерю віддай ворогу“ або 
ж „Снідай як король, обідай 
як принц і вечеряй як же-
брак“. Для студентів ранко-
вий прийом їжі є особливо 
необхідний, адже саме в 
першій половині дня вони за-
трачають найбільше енергії. 
Але чи встигають політехніки 
снідати, чи, можливо, поспі-
шаючи на першу пару, їм не 
до цього?
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NOTA BENE!

МОЛОДЬ ПІДТРИМАЛА АКЦІЮ З ПОРЯТУНКУ                      
ОЛЕГА СЕНЦОВА
Студенти Львівської політехніки долучилися до 
міжнародної акції на підтримку українського режисера 
Олега Сенцова.

Молодь записала відеозвернен-
ня до своїх друзів та й просто не-
байдужих людей із закликом підпи-
сати петицію на сайті Білого дому. 
Петиція, яку створили 9 серпня, 
мала набрати сто тисяч підписів 

до 8 вересня. Це вдалося зробити! 
До зазначеної дати кількість підпи-
сантів сягала понад 100 500 осіб.

Всеукраїнський флешмоб на 
підтримку Олега Сенцова та інших 
бранців Кремля зініціювала акти-

риса Римма Зюбіна. Вона разом із 
лідером групи „Бумбокс“ Андрієм 
Хливнюком, кінорежисером і ак-
тором Ахтемом Сеітаблаєвим та 
іншими відомими людьми ство-
рила відеозвернення із закликом 
підписати петицію на підтримку 
Сенцова.

Підготувала 
Наталія ПАВЛИШИН

СВІТОМ ІДЕЙ
    КЕРУЮТЬ МОЛОДІ

Упродовж двох днів, 6–7 вересня, на величезній 
території FESTrepublic у Львові вирувало життя ідей, 
життя молоді, неймовірних емоцій та драйву. Тут 
відбулася одна із наймасштабніших молодіжних подій 
— Форум першої молодіжної столиці 2018 #Молодвіж. 
Із усієї України та й навіть із-за кордону з’їхалися сотні 
тих, які не просто вмотивовані, а й уміють запалювати 
інших до руху. 

Десятки спікерів, дискусій, ак-
туальних тем, пітчингів, знайом-
ства, спілкування, обмін досвідом 
і багато музики — це все про #Мо-
лодвіж, який насправді став ще од-

ним проміжним етапом у розвитку 
співпраці молоді. І саме на цьому 
Форумі та ще довго після нього 
зароджуватимуться безліч ідей та 
шукатимуть способи їх втілення.

— Враження молоді — дуже по-
зитивні. Захід досить насичений, 
тож, як кажуть нам учасники Фо-
руму, доводиться добре зважувати, 
куди піти, бо хочуть встигнути яко-
мога більше почути й не пропус- 
тити те, що цікаве. Уже нині можу 
сказати, що цей захід засвідчив: 
наша молодь — дуже активна й 
хоче розвиватися й розвивати кра-
їну. #Молодвіж — це також добра 
нагода зібратися представникам із 
різних молодіжних осередків — по-
спілкувалися, обмінялися досвідом 
і обговорили плани на майбутнє. 
Надалі ми збиратимемося разом, 
щоб розвивати це все, — каже 
співорганізатор Форуму першої 
молодіжної столиці 2018, студент-
ський мер Львова Олександр Ни-
коляк. 

Статус Молодіжної столиці — 
це не лише #Молодвіж. Форум 
швидше є своєрідним підсумком 
роботи. Адже, як наголосив на від-
критті Форуму заступник міського 
голови Львова з питань розвитку 
Андрій Москаленко, отримавши 
статус Молодіжної столиці, най-
перше зрозуміли, що це не просто 
надзвичайно круто, а це — нові 
можливості. Тож разом із актив-
ною молоддю вирішили за ці пів-
року драйванути щось таке, що за-
пам’яталося б і принесло користь.                                         
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Закінчення на 12 с. m
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СТУДІЇ

У ПОЛІТЕХНІЦІ ВІДКРИЛИ 
ЛАБОРАТОРІЮ З НАДСУЧАСНИМ 
ОБЛАДНАННЯМ
Інститут енергетики та систем керування Львівської 
політехніки розпочав цей навчальний рік не лише 
із занять зі студентами, а й із відкриття цифрового 
навчально-наукового центру електроприводу та систем  
автоматизації від концерну „Сіменс“.

Тут зможуть 
працювати не 
лише студенти, 
науковці та ви-
кладачі ІЕСК, а й 
інших інститутів 
Політехніки. Тому 
не дивно, що се-
ред тих, хто при-
йшов на відкрит-
тя, — представ-
ники ІАРХ, ІГСН, 
ІНЕМ, ІІМТ… 

Відкрили лабораторію урочисто 
— у супроводі акордів симфонічного 
оркестру ректор університету Юрій 
Бобало та генеральний директор 
„Сіменсу“ в Україні Мацей Зелін-
ський перерізали стрічку, відчинили 
двері лабораторії та привітали тих, 
хто прийшов на її презентацію. Юрій 
Бобало розпочав із цитати одного з 
колишніх президентів США Р. Рейга-
на: „Америка багата, тому дає гроші 
на університети? Ні! Америка багата 
тому, що дає гроші на університети“, 
наголосивши цим на важливості фі-
нансування освітніх закладів:

— Ми також будемо заможною 
країною, якщо розвиватимемо нау-
ково-навчальну базу університетів 
на основі найновішого обладнання 
світових фірм.

А Мацей Зелінський зізнався, що 
це був пілотний проект „Сіменсу“ для 
українського університету, однак сам 
університет вибрали невипадково 
— компанія співпрацює з багатьма 
українськими установами, тому знає, 
що Львівська політехніка — навчаль-
но-науковий заклад європейського 
рівня. На сьогодні понад 500 наших 
студентів вивчають електротехніку. 
Пан Зелінський наголосив, що занят-
тя в лабораторії допоможуть їм отри-
мати роботу в компанії, а також по-
відомив про конкурс для бакалаврів і 
магістрів. Його переможець отримає 
грошову винагороду — тисячу євро. 

Доцент ІЕСК Богдан Копчак, 
який допомагав встановлювати об-
ладнання лабораторії, розповів, що 
тут можна отримати практичний 
досвід роботи зі системами керу-
вання технологічними процесами, 
електроприводами, з дистанційно-
го контролю і моніторингу, збору та 
аналізу даних. Тут приділятимуть 
увагу шляхам запровадження циф-
рових рішень в електроенергетиці, 
електротехніці та електромеханіці. 
Такі центри незабаром відчинять 
свої двері в Києві, Дніпрі, Одесі, За-
поріжжі, Харкові. 

Відвідувачі заходу також мали 
нагоду переглянути відеопрезен-
тацію про діяльність „Сіменсу“ у 
Львові, яка розпочалася 125 років 
тому. Саме ця компанія впровадила 
в нашому місті перший електрич-
ний трамвай, електричне освітлен-
ня Опери, а відтак — центру міста. 
Співпрацював „Сіменс“ і з Львів-
ською політехнікою. Директор ІЕСК 
Андрій Лозинський каже, що від-
криття лабораторії — перший крок 
до відновлення спільної діяльності.

На відкритті побувала директор 
департаменту освіти й науки обл- 
держадміністрації Любомира Ман-
дзій, а також начальник управління 
інформатизації Львівської міськради 
Марта Романяк.

Ірина МАРТИН
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МОН представило 10 ос-
новних змін у проекті 
умов прийому до вишів на 
2019 рік. Запропоновано 
коротший термін вступної 
кампанії, творчі конкурси 
проводити до ЗНО, а вступ-
ників до медичних та пе-
дагогічних вишів, які пого-
дяться працювати в селах, 
зараховувати першочерго-
во. Також запропоновано 
встановити мінімальний бал 
150 з другого й третього 
предметів на спеціальності 
з високим рівнем суспільної 
відповідальності. Для всту-
пу на бакалаврат на основі 
молодшого спеціаліста 
треба буде подати сертифі-
кат ЗНО з української мови 
та літератури. Планують 
розширити застосування 
сертифікатів ЗНО з матема-
тики та фізики. Пропозиції 
щодо змін можна надсилати 
до 19 вересня на пошту:  
kernychna@mon.gov.ua.

МОН запропонувало до 
громадського обговорен-
ня проект наказу „Умови 
прийому для здобуття 
освітньо-кваліфікацій-
ного рівня молодшого 
спеціаліста у 2019 році“. 
Наступного року вперше 
вступатимуть на молодшого 
бакалавра за результата-
ми двох ЗНО, однак лише 
на небюджетні конкурсні 
пропозиції — щоб захистити 
бюджетні місця на молод-
шого спеціаліста, адже це 
буде останній набір на цей 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень.

Українських викладачів за-
прошують на навчання до 
Ізраїлю, на міжнародний 
навчальний курс “Нова 
педагогіка 21 століття — 
для викладачів закладів 
вищої освіти“. На учасників 
очікують лекції, дискусії з 
експертами галузі, воркшо-
пи, підготовка командних 
проектів, навчальне пла-
нування, поїздки до освіт-
ніх закладів Ізраїлю тощо. 
Зголоситися треба до 25 
вересня.  Більше інформації:   
https://goo.gl/z9Hfg1.

    За матеріалами 
інформагенцій та сайту МОН
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СТУДІЇ

ЛЬВІВСЬКІ СТУДЕНТИ-ГЕОДЕЗИСТИ ВРАЗИЛИ 
НІМЕЦЬКИХ ПРОФЕСОРІВ
Політехніки-учасники програми навчання за 
подвійними дипломами в Німеччині поділилися своїм 
досвідом.

Львівська політехніка та Уні-
верситет прикладних наук (Вища 
школа) Нойбранденбурґа співпра-
цюють уже 12 років. У рамках укла-
деної угоди є пункт про підготовку 
магістрів за програмою подвійних 
дипломів.

— Під час останнього семестру 
магістратури, після проходження 
післядипломної практики, ми на рік 
переїхали до Німеччини. П’ятеро — 
поїхали коштом програми „Ераз-
мус“, один — власним, але й для 
нього знайшли можливість частко-
во повернути гроші, — розповідає 
тепер уже аспірант кафедри вищої 
геодезії та астрономії Іван Брусак.

Окрім Івана, в Університеті при-
кладних наук здобували досвід Те-
тяна Насадик, Олександр Бочаров, 
Ярослав Лопатін, Владислав Кон-
дратюк та Юлія Гресько. Навчання 
тривало рік. У першому семестрі 
політехніки вивчали додаткові дис-
ципліни, у другому — писали магіс-
терські роботи.

— У ході навчання ми показали 
доволі сильні результати, німецькі 
викладачі були нами дуже задоволе-
ні. П’ятеро зі шести знайшли оплачу-
вану роботу на виробництвах і в на-
уково-дослідних організаціях Німеч-
чини, під яку писали магістерську. 

Я працював у компанії Ostseestaal 
спільно з німецькою геодезійною 
організацією ITN — тестував на за-
воді обладнання, з метою здешев-
лення робочого процесу. Моя робо-
та полягала в тому, щоб дізнаватися, 
чи можливо приладами за 5000 $ 
робити те саме, що обладнанням за 
150000 $. Мої одногрупники прова-
дили серйозну наукову діяльність, 
зокрема Тетяна Новосад працюва-
ла над калібруванням камери дрону, 
що є актуальним для фотограмметрії 
та геодезії, Ярослав Лопатін програ-
мував пакет для оцифрування ліній-
ної камери гіроскопа, прилада, який 
вказує на Північ — вкрай необхідно-
го для воєнних цілей. Варто зазна-
чити, що це дуже вузький науковий 
напрям, над яким мало хто працює у 
світі, а Ярослав досягнув унікальних 
результатів, — ділиться Іван Брусак.

Навчання відбувалося англій-
ською мовою, але на роботі сту-
дентам доводилося спілкуватися 
німецькою, магістерські роботи пи-
сали також англійською.

24 липня 2018 року відбулося 
вже третє щорічне спільне німецько- 
українське засідання екзаменаційної  
комісії зі захисту кваліфікаційних 
магістерських робіт, підготовле-
них в Університеті прикладних наук 

Нойбранденбурґа за програмою по-
двійних дипломів. Із цієї нагоди до 
Львова прибули німецькі професори 
Вільгем Ґеґер, Вольфґанґ Крессе та 
інші. З українського боку у засідан-
ні взяли участь професори Корни-
лій Третяк, Ігор Тревого, Христина 
Бурштинська, Володимир Глотов, 
Анатолій Церклевич та інші, а також 
аспіранти, докторанти та студенти 
Інституту геодезії.

Свої напрацювання Тетяна Наса-
дик, Іван Брусак, Олександр Боча-
ров, Ярослав Лопатін та Владислав 
Кондратюк презентували англій-
ською та німецькою мовами. Ще 
одна студентка з цієї групи, Юлія 
Гресько, продовжує написання 
магістерської роботи в Науковому 
центрі космонавтики та повітроп-
лавання у Нойштерліці (Німеччи-
на), оскільки контракт передбачає 
стажування впродовж одного року.

Чотири роботи оцінили на „від-
мінно“, одну — на „добре“. Слід 
відзначити, що всі роботи мають 
науково-дослідницький характер, 
тому екзаменаційна комісія пора-
дила опублікувати результати до-
сліджень у фахових наукових жур-
налах України та закордону, а також 
рекомендувала всіх доповідачів до 
вступу в аспірантуру.

Нині вже четверта група політех-
ніків-геодезистів вирушила на нав-
чання до Університету прикладних 
наук Нойбранденбурґа.

Анастасія МОЗГОВА
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НАУКА ДЛЯ БІЗНЕСУ
На кафедрі маркетингу й логістики ІНЕМ дбають про 
те, щоб студенти, як майбутні фахівці, отримували всі 
необхідні теоретичні знання, здобули добрі практичні 
навики. Тих, хто має нахил до дослідницької роботи, 
долучають до кафедральних наукових розробок.

Саме тому на кафедру регу-
лярно запрошують представників 
бізнесу, які не лише інколи чита-
ють студентам лекції, а й ділять-
ся практичним досвідом у галузі 
маркетингу та логістики, компе-
тенціями й навичками, потрібними 
в роботі. Це допомагає викладачам 
наближати освітній процес до реа- 
лій сучасного ринку. Окрім цьо-
го, виконуючи різні договори про 
співпрацю, обов’язково долучають 
до цієї роботи студентів третіх — 
четвертих курсів, зрідка магістрів, 
бо більшість із них уже працюють.

— Виховуючи доброго спеці-
аліста, дбаємо про те, щоб наші 
студенти не лише отримали добрі 
теоретичні знання, а й були в кур-
сі нинішнього ринку їхнього фаху, 
— розповідає завідувач кафедри 
маркетингу й логістики ІНЕМ про-
фесор Євген Крикавський. — Для 
цього організовуємо лекції фахівців 
бізнесу, екскурсії на підприємства. 
Також студенти разом із виклада-
чами беруть участь у практичних 
дослідженнях, що замовляють біз-
несмени. Долучаємо їх до участі в 
гармонізації українських стандар-
тів у галузі логістики з європей-
ськими. Нині, до речі, виконуємо 
замовлення ТзОВ „Барком“ („Ро-
динна ковбаска“), працюємо над 
науковими розробками, які мають 
прикладний характер і водночас 
скеровані на бізнес і користь для 
студентів. У цьому маркет-дослі-
дженні реалізовуємо свої іннова-
ційні підходи.

Чому „Барком“ попросив Вас 
зробити такі дослідження, 

адже в них справи начебто йдуть 
добре?

— Генеральний директор Олег 
Баран уже кілька років є в нас го-
ловою ДЕКу. Він бачить наш по-
тенціал, тому й запросив провести 
маркетингове дослідження щодо 
вивчення поведінки споживачів 
готової м’ясної продукції. Річ у 

тім, що часто виробники не зна-
ють свого клієнта (хто є покупцем 
— бідний, багатий, старий, моло-
дий, сімейний, одинокий), тому не 
можуть своєчасно реагувати на 
товарну й цінову політику. Дуже 
важливо, щоб товар був доступний 
покупцеві як у часі, так за ціною, бо 
люди в нас небагаті. Досліджуємо, 
як впливає на довкілля використа-
на обгортка з фасованої продукції. 
Що ще треба зробити, щоб товар 
був якісний і доступний по ціні? Як 
збільшити його частку на ринку й 
гідно втриматися на ньому? У цьо-
му, як і в інших дослідженнях, сту-
денти, зазвичай, виконують роль 
спостерігачів у магазинах, прова-
дять там чи в інтернеті опитуван-
ня, які згодом дуже допомагають 
нам у дослідженнях. За результа-
тами цього проекту вже готуємо 
докладний звіт із висновками та 
практичними рекомендаціями для 
прийняття керівницьких маркетин-
гових рішень.

Співпрацюєте й з іншими ком-
паніями?

— До цього списку додалася й 
тернопільська ТМ „Молокія“. Наша 
співпраця розпочалося, коли аспі-
рантка-заочниця, колишній дирек-
тор із маркетингу компанії Оксана 

Стець вирішила писати дисерта-
цію про поліпшення роботи ком-
панії. Тоді до роботи із „Молокією“ 
зі своїми інноваційними пропо-
зиціями долучилися й працівни-
ки кафедри. Оскільки продукція 
„Молокії“ — якісна, без шкідливих 
добавок і має невеликий термін 
придатності, тому, поряд із іншими 
питаннями (формуванням попиту, 
створенням через інтернет різ-
них інструментів для розширення 
спектра потенційних клієнтів тощо) 
Оксана особливу увагу зосереди-
ла на тому, як наблизити продук-
цію компанії до улюбленої серед 
покупців. Зі своїм завданням вона 
успішно впоралася. Цікаво, що під 
час написання дисертації аспірант-
ка знаходила час для спілкування 
зі студентами, залюбки провадила 
для них майстер класи, тренінґи. 

Завідувач кафедри разом із ви-
кладачами не раз стикалися з тим, 
як по-різному звучать терміни з 
логістики, тож коли їх запросили 
до участі в роботі новоствореного 
в Києві Технічного комітету стан-
дартизації № 183, що носить назву 
„Логістика, експедування та управ-
ління ланцюгами постачання“, радо 
погодилися. Нині активно долуча-
ються до засідань комітету. 

— Власне, цей державний тех-
нічний комітет має на меті унорму-
вати різні терміни, гармонізувати 
наше законодавство зі світовим, 
адже є багато базових термінів, які 
наші фахівці дослівно переклада-
ють з інших мов на українську, — 
говорить мій співрозмовник. — Від-
так, переклад цих термінів не завж-
ди гарантує позитивний результат. 
У тому, щоб стандарти логістики 
були зрозумілі для всіх, лаконічні 
й точні, зацікавлені всі. Тому перед 
нами, як і іншими логістами ЗВО 
України, стоїть важливе й відпові-
дальне завдання. За результатами 
такої спільної співпраці буде роз-
роблено та синхронізовано основ- 
ну термінологію, різні визначення 
та поняття зі стандартами ЄС для 
роботи на сучасному логістичному 
ринку. Ця унікальна інформація бук-  
вально із першоджерел потрапляє 
до студентів, які на лекціях опа-
новують нову, стандартизовану із 
нормами ЄС, термінологію. 

Катерина ГРЕЧИН
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STARTUP ПРОРИВ ЗБЕРЕ 
ПОНАД 200 СТАРТАПЕРІВ
Від 27 вересня у Tech StartUp School стартує 
наймасштабніша подія України — конкурс проектів 
StartUp Прорив. Він збере понад тисячу учасників 
заходів, більш як 200 найперспективніших стартап-
проектів, сотню інвесторів, готових вкладати кошти 
в розвиток проектів.

Учасники конкур-
су матимуть нагоду 
два місяці безоп-
латно навчатися для 
творення успішних 
StarUp-компаній. 
Десятки найуспіш-
ніших менторів, які 
поділяться власни-
ми success story. І 
врешті — на початку 
грудня відбудеть-
ся конкурс стар-
тапів Tech StartUp 
Challenge — пітчинг 
перед потенційними 
інвесторами та бізнес-ангелами. 

Трохи докладніше про StartUp 
Прорив та всі можливості для 
тих, хто братиме в ньому участь, 
розповів директор Tech StartUp 
School професор Назарій По-
дольчак.

Чим унікальний конкурс 
StartUp Прорив?

— Найперше, StartUp Прорив 
особливий своїм масштабуван-
ням. А також тим, що ми маємо 
намір залучити велику кількість 
інвесторів і значний призовий 
фонд, що дасть можливість про-
фінансувати більшу кількість 
достойних стартапів. І ще тим, 
що учасники конкурсу проходи-
тимуть тривале навчання в по-
важних менторів і тренерів, які 
входять до топ-100 найбагатших 
людей України й зможуть своїм 
прикладом показати, як зробити 
стартап ефективним і успішним. 

Чи відбуватиметься навчання 
для таких різних категорій? 

Бо в умовах конкурсу зазначе-
но, що його учасниками можуть 
бути стартапи, які перебувають 
на різних етапах реалізування —  

від ідеї до вже го-
тового прототипу 
чи навіть продукту. 

— Насамперед, 
ми ділитимемо їх 
на групи. Працю-
ватимуть відповідні 
тренери. Та напри-
кінці нашого StartUp 
Прориву все одно 
має бути зреалізо-
вано комерційно 
успішний проект. 
Ми плануємо 7–8 
грудня організувати 
пітчинг Tech Startup 

Challenge перед бізнес-ангела-
ми, інвесторами. Це дасть змогу з 
усієї кількості відібрати найкращі 
стартапи. І вже з ними працювати 
впродовж певного часу, щоб усі ці 
стартапи зреалізувати. 

Чи є шанс, що провідні ком-
панії сприятимуть певним 

стартапам у реалізуванні? 
— Звичайно, що стартапери 

зацікавлені в тому, щоб їхні ідеї 
були зреалізовані в певних ком-
паніях, а не просто взяті. Ми бу-
демо допомагати, щоб ідею не 
було лише продано, а комерцій-
но успішно імплементовано. Крім 
усього ми запускаємо краудфан-
дингову платформу StartEra, яка 
збільшить шанси стартаперів на 
реалізування їхніх проектів.

Чи краудфандинговою плат-
формою StartEra зможуть 

скористатися всі, чи все ж таки 
буде певна градація?

— Це не буде платформа для 
всіх. Ми відбиратимемо ті старта-
пи, які справді цікаві й матимуть 
шанси стати комерційно успішни-
ми. Залежатиме також і від того, 
наскільки ці стартапи вже роз-

роблені. Буде певний фонд, який 
фінансуватиметься через плат-
форму StartEra. Всі ідеї розділя-
тимуть на соціальні, комерційні, 
самі стартапи. Їх по-різному про-
марковуватимуть, до них будуть 
неоднакові вимоги. І, очевидно, 
будуть різні фонди від спонсорів, 
котрі фінансуватимуть розмаїті 
стартапи. 

Чим StartEra відрізняється 
від інших краунфандинго-

вих майданчиків?
— Тут будуть різні засновники. 

Ми спрямовуємо себе на стар-
тапи й соціальні проекти. Крім 
цього, плата за соціальні проекти 
— мінімальна. Це будуть тільки ті 
витрати, які покриють банків-
ські витрати. Думаємо виходити 
одразу на закордонні ринки, де 
Львівська політехніка має акаде-
мічні зв’язки. Це дасть змогу й 
залучати проекти звідти, й заці-
кавлювати академічні спільноти 
підтримувати ці проекти.

Також встановимо певну план-
ку, за якою будемо визначати, 
коли стартап отримуватиме фі-
нансування — тоді, коли збере не 
менше, аніж 50 відсотків вказаної 
суми. Якщо зберуть ці кошти, то 
проект буде профінансовано. 
Якщо ж ні, то ми їх повертаємо 
жертводавцям та до фонду, з яко-
го відбувається дофінансування. 
Краудфандинговий майданчик 
— це не лише збирання коштів, 
а й валідація проекту, зворотній 
зв’язок від зацікавленої аудиторії, 
відгуки — це все допомагає по-
кращувати проект. 

Конкурс стартує вже 27 ве-
ресня. Зареєструватися можна 
на proryv.tsus.me.

Наталія ПАВЛИШИН
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У понад 200-літній історії нашої альма-матер є чимало маловідомих сторінок, які 
редакція „Аудиторії“ спробує заповнити з допомогою мемуарів колишніх студентів, 
котрі вони залишили для нащадків. Розпочинаємо цикл публікацій зі спогадів 
доньки відомого українського політика й науковця Івана Фещенка-Чопівського 
журналістки Ірини Чопівської-Богун про життя українських студентів у Польщі в 
міжвоєнний період.

УКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТИ В МІЖВОЄННОМУ 
КРАКОВІ 

Від перших днів панування в 
Галичині польський уряд повів 
політику на розгром українсько-
го шкільництва та культури. Різке 
загострення польсько-українських 
відносин після падіння ЗУНР та 
боїв за Львів ускладнило станови-
ще української молоді, перед якою 
двері до вищих львівських навчаль-
них закладів майже зачинилися, 
оскільки вступ до них залежав 
від служби в польському війську 
(numerus clausus). Для цих юнаків 
Товариство ім. Петра Могили спіль-
но з НТШ зорґанізувало 1920 року 
високошкільні курси, які в липні 
1921-го перетворилися в Україн-
ський таємний університет. Але 
студенти й викладачі цього Уні-
верситету піддавалися постійному 
гонінню польської адміністрації й 
поліції. Навіть у бібліотеках вищих 
шкіл було заведено карти вступу, 
щоб українці не могли ними кори-
стуватися. 1925 року Український 
таємний університет у Львові при-
пинив своє існування.

Ще менше проіснувала Україн-
ська таємна політехніка. Вона за-
початкувалась із підготовчих тех-
нічних курсів, організованих това-
риством „Основа“, які провадили 
спочатку студенти старших курсів 
(К. Білинський, Ф. Федушинський) 
лише в обсязі вищої математики 
та нарисної геометрії. Коли ж від-
новило свою діяльність Українське 
технічне товариство, воно взяло 
шефство над курсами, опрацюва-
ло для них статут і залеґалізувало 
їх у влади. Статут передбачав при-
стосування програми навчання до 
програми першого курсу Львівської 
політехніки за напрямами: буді-
вельним, механічним та агрономіч-
но-лісовим. 1923-го курси вийшли 
з-під опіки УТТ і стали самостійною 
одиницею, взявши назву Українська 
таємна політехніка. Її ректором був 

інженер Віктор Лучків. Лекції від-
бувалися спочатку в приміщеннях 
собору св. Юра, а згодом у різних 
приватних квартирах. Приміром, 
професор Іван Фещенко-Чопів-
ський, який доїздив до Львова з 
Кракова, читав свої лекції у готе-
лі. Через переслідування поліцією 
УТП теж перестала функціонувати..

Після війни польський про-
мисел був зруйнований, вимагав 
відбудови й розбудови. Для цього 
бракувало фахівців-техніків, отож 
технічні напрями студій ставали 
дедалі перспективнішими. Розши-
рила профіль навчання Політехніка 
у Варшаві. 1921 року Гірнича акаде-
мія у Кракові розширила гутничий 
факультет (металознавство і мета-
лургія) й для зорґанізування нових 
кафедр запросила мого батька 
професора Івана Фещенка-Чопів-
ського. Саме його особа, відома 
вже з лекцій у Львові, стала для 
українських адептів техніки притя-
гаючим магнітом, бо виразна наці-
ональна орієнтація професора була 
гарантом для протистояння украї-
нофобським тенденціям. Терпимо 
до українських студентів стави-
лися викладачі зі земель, що були 
під російською окупацією, і зовсім 
прихильно — випускники Київської 
політехніки, де свого часу відноси-
ни між польськими й українськими 
земляцтвами були дружніми як між 
представниками двох покривдже-
них націй. Українська молодь тяг-
нулася і до Ягеллонського універ-
ситету, з уваги на наявність серед 
викладацьких кадрів таких світочів 
україністики, як Богдан Лепкий та 
Іван Зілинський.

І все-таки розпочати студії 
українській молоді у Кракові було 
нелегко. Відірвана від рідної зем-
лі й родини, позбавлена її еконо-
мічної й моральної підтримки, ця 

молодь із незвичайним зусиллям 
пробивалася через усі роки нав-
чання. Державні стипендії були не 
для неї, бо розподіл фінансових 
засобів шкільництва був у руках 
студентських організацій „Братня 
помоц“ і „Млодзєж вшехпольска“, 
де вирішальний голос мали „орлєн-
та львовскє“, нещодавно демобілі-
зовані й шовіністично налаштовані. 
Право вступу, приміром, у Гірничу 
академію, давали „пункти“, до яких 
враховано не тільки оцінки зі се-
редньої школи, але й участь у боях 
за незалежність Польщі та відбуту 
вступну практику на фабриках, що 
її ніхто з українців не проходив, бо 
їх туди просто не приймали.

Ситуація дещо змінилася, коли 
після ліквідації Українського таєм-
ного університету у Львові до Кра-
кова приїхало понад сто адептів 
гуманітарних наук, більшість яких 
таки вступили до Ягеллонського 
університету й Академії мистецтв. 
Тоді пом’якшив своє ставлення до 
українців і сенат Гірничо-гутної 
академії.

У силу обставин першими укра-
їнцями, що були прийняті до Гірни-
чо-гутної академії, стали старшини 
колишньої армії УНР, які після поль-
сько-більшовицького примирення в 
Ризі (березень 1921 р.) опинилися в 
таборах для інтернованих, а згодом 
розбрелися по Польщі. Їхній нез’я-
сований статус державної прина-
лежності був безперечно перешко-
дою не тільки в продовженні освіти, 
але й у знайденні постійної праці. 
Більшість цих емігрантів-уенерів-
ців подалася до Чехословаччини, 
де існували для них сприятливіші 
умови проживання й навчання, але 
деяка частина затрималася у Кра-
кові.

Ірина ЧОПІВСЬКА-БОГУН
(з архіву „Аудиторії“)

Далі буде 
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СТУДІЇ

ЗБЕРЕГТИ ПРИРОДУ ДЛЯ НАЩАДКІВ

У серпні відбулося громадське обговорення проекту 
Плану заходів 2019–2020 років Стратегії розвитку 
Львівської області до 2020 року, що має на меті 
збалансований регіональний розвиток Львівщини, 
підвищення якості життя й добробуту населення.

Цього року вперше керівниц-
тво області вирішило зробити гро-
мадське обговорення досягнутих 
результатів й спільно накреслити 
перспективи майбутнього. Науков-
ці вищих закладів освіти, посадов-
ці, громадськість області активно 
дискутували стосовно запрова-
дження європейських стандартів 
у поводженні з відходами, збере-
ження біорізноманіття та екології 
для нащадків, рекреаційного роз-
витку парків та біосферних резер-
ватів тощо. Однією з проектних 
цілей Стратегії є „Чисте довкілля“, 
яке передбачає реалізування клю-
чових завдань у галузі екології. До 
прикладу, заплановано збудувати 
чи реконструювати 37 каналізацій-
них очисних споруд в області, ре-
конструювати в Добромилі й Львові 
очисні споруди (у Львові запланова-
но побудувати станцію з перероб-
ки мулу). Передбачено будівництво 
еколого-просвітницьких візит-цен-
трів у Яворівському й Сокальському 
районах, національному природно-
му парку „Північне Поділля“, рекон-
струкцію парків у Трускавці, Жовкві, 
Кам’янці-Бузькій…

Завідувач кафедри екології та 
збалансованого природокористу-
вання Інституту сталого розвитку 
імені В. Чорновола професор Ми-
рослав Мальований теж брав участь 
в обговоренні цієї „Стратегії...“. Він 
зокрема доповів присутнім, що ро-
боча група „Екологія“, яку він пред-
ставляє, опрацювала 32 проектні 
заявки. Внаслідок обговорень було 
відібрано 11 найважливіших, які не-
обхідно реалізувати впродовж двох 
чергових років. 

— Стратегія розвитку в усьому 
світі будується на принципах стало-
го розвитку, — говорить Мирослав 
Степанович. — Саме тому однією з 
умов вступу України до Євросоюзу 
є гармонізація наших планів і стра-
тегій розвитку з європейськими. На 
жаль, нині стратегія області зовсім 
не відповідає цьому принципу, 
адже сталий розвиток передбачає 

гармонію трьох складових: соці-
альної, економічної та екологічної. 
Тобто, чисте довкілля мало б бути 
підпорядковане якості життя, а ми 
мали б робити все, щоб зберегти 
чисте довкілля для наших нащадків. 
Наразі все з точністю до навпаки: 
забезпечуємо це якісне життя собі, 
бо в практичному житті спотворю-
ємо природу, доводимо її до не-
контрольованого стану, безжально 
її знищуємо, не живемо в гармонії з 
природою. І все — заради наживи. 
Відрадно, що в половині областей 
України позитивні зміни вже відбу-
лися. На Львівщині, на жаль, еколо-
гія не є шанованою, пріоритетною. 
Саме тому на слуханні було ухва-
лено рішення, що в напрацьованих 
робочою групою планах екологія 
таки стане стратегічною ціллю.

На вашу думку, як можна вий-
ти з цього глухого кута?

— Мабуть, треба нарешті визна-
ти, що нині роль екології для роз-
витку суспільства дуже недооціне-
на. Вона вимагає як відповідного 
фінансування, так і одночасного 
розв’язання різних економічних і 
соціальних проблем. До прикла-
ду, на громадському обговоренні 
проекту Плану заходів 2019–2020 
років Стратегії розвитку Львівської 
області в порядку денному еколо-
гія стояла останнім питанням, а це 
багато про що говорить. Маємо у 
спадок багато нерозв’язаних еко-
логічних проблем, які треба вирі-
шувати системно. Найболючіше — 
очищення міста від сміття, по- 
водження з твердими побутовими 
відходами, очищення стічних вод, 
негативні наслідки гірничо-хіміч-
них розробок (Яворів, Стебник) та 
ін. Розв’язувати ці проблеми треба 
за конкретним планом дій, відпо-
відною стратегією, передбачати на 
цю роботу фінансування й посту-
пово їх розв’язувати. І це має бути 
зафіксовано в „Стратегії…“. Сталий 
розвиток екологічної компоненти 
передбачає збереження здатно-

сті природи до самовідновлення. 
Однак, на мою думку, починати 
маємо зі зміни філософії мислення 
кожного з нас, наших підходів до 
збереження довкілля, інакше ніко-
ли не позбудемося тих проблем, що 
накопичувалися роками. Маємо не 
лише прагнути до європейських 
стандартів — вищої якості життя, 
чистої екології, якісного розвитку 
особистості, а й долучитися до цьо-
го конкретними справами.

Як до планів області долуча-
ються науковці Львівської 

політехніки?
— Через відповідні департа-

менти Львівська політехніка при-
сутня в усіх галузях розвитку об-
ласті. Ми, зокрема, співпрацюємо 
з департаментом екології, що має 
найбільше інформації з екологічних 
проблем Львівщини. Його керівниц-
тво консультується з нами з усіх 
найважливіших питань: з проблем 
відновлення екологічної рівноваги 
в зоні впливу гірничо-хімічних під-
приємств Львівщини, рекультива-
ції Грибовицького сміттєзвалища, 
утилізації осадів очисних споруд, 
поліпшення стану водних об’єктів 
тощо. Багато добрих справ для об-
ласті й міста робимо самотужки. 
Але, як підказує практика, краще 
це робити у співпраці з іншими ка-
федрами інституту чи навіть уні-
верситету. Перші кроки до такого 
об’єднання наукової думки ми вже 
зробили. Мало того, ми колективно 
напрацювали чимало „екологічних“ 
проектів, які пропонуватимемо мі-
сту й області. До цієї роботи актив-
но долучаємо наших старшокурс- 
ників. А щоб їхня допомога була 
якісніша, за допомогою ґрантових 
пропозицій намагаємося поліпшити 
бази лабораторних досліджень. 

Катерина ГРЕЧИН
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У ФОКУСІ

КОЛИ „АУДИТОРІЯ“ СТАНЕ „АВДИТОРІЄЮ“?
До 15 вересня триває громадське обговорення проекту 
нової редакції Українського правопису. Виставити 
зміни на всезагальну дискусію вирішили в Міністерстві 
освіти й науки.

4 вересня очільниця МОН Лілія 
Гриневич заявила, що громадське 
обговорення варто продовжити 
— мовляв, це дозволить долучити 
науковців, які не є учасниками ро-
бочої групи. „Коли ми будемо мати 
більш-менш суспільно узгоджений 
варіант, він повинен бути спочатку 
затверджений Кабміном, розгляну-
тий усіма центральними органами 
влади і після того буде ухвалено 
рішення“, — сказала міністерка.

Сам факт появи проекту Право-
пису 2018 неабияк потішив. Адже 
в цій царині давно панує хаос. Ще 
1994 року в Україні було створено 
„правописну комісію“ (на чолі з 
Миколою Жулинським), яка мала б 
(під „опікою“ Інституту української 
мови), по суті, відновити, реабілі-
тувати питомий Український пра-
вопис, репресований радянською 
владою 90 років тому. Для читачів 
„Аудиторії“ це не новина, тому на-
гадаю одним реченням. 1928 року 
в Харкові видали соборний Україн-
ський правопис, однак тоталітар-
на влада вирішила максимально 
наблизити українську мову до ро-
сійської, відтак було репресовано і 
правопис, і його творців.

До 1999 року напрацьовано 
Проєкт правопису, який ґрунтував-
ся на так званому „Харківському, 
або Скрипниківському правопи-
сі“ (від місця видання соборного 
Українського правопису 1928 року 
та прізвища тодішнього народного 
комісара освіти, який був прихиль-
ником українізації).

Деякі видавництва та ЗМІ поча-
ли його використовувати. Зокре-
ма, Проєктом послуговувалась і 
наша газета. Однак його не взяли 
на озброєння ні центральні те-
леканали (за винятком новин на 
каналі СТБ), ні газети з великою 
читацькою аудиторією. І загалом у 
суспільстві плекалось вороже став-
лення до змін: „всі вже так звикли“, 
обмаль інформації про передумо-
ви, брак політичної волі — усе це 
разом посприяло тому, що посту-

пово діяльність „правописної комі-
сії“ зійшла нанівець. Її склад зазнав 
змін.

Проєкт так і не було доопрацьо-
вано. І журналістам, які ним послуго-
вувались, доводилося ставати мало 
не науковцями-філологами, дошуку-
ватися до істини щодо багатьох спір-
них випадків — працювати не стільки 
з інформацією, скільки з мовою.

І ось нарешті зажевріла надія, 
що матимемо офіційний документ, у 
якому фахівці чітко розтлумачать усі 
правила, усунуть якісь неоднознач-
ності. Міністерство освіти й науки, 
якому від 2002 року підпорядкову-
ється „правописна комісія“ (Укра-
їнська національна комісія з питань 
правопису), розмістило Проект (так, 
він уже не проєкт, хоч таке прави-
ло є у розділі про чужомовні слова) 
Українського правопису на сайті. Й 
одразу почалося жваве його обго-
ворення.

На 216 сторінках чимало змін. Га-
зетна площа не дозволяє докладно 
на них зупинитися. З доволі скру-
пульозними витягами раджу озна-
йомитися на сторінці „Клясичний 
український правопис (обговорен-
ня)“ у Фейсбуці.

Частково нові правила поверта-
ють нас до питомої української мови 
(наприклад, дозволено писати „и“ на 
початку слова — „индик“, „инший“ 
тощо, побільшало „ґ“ в чужомовних 
словах, запропоновано використо-
вувати „в“ при транслітеруванні 
w (авдиторія, авто), однак поряд із 
цими формами паралельно залиша-
ються чинними й форми, зафіксовані 
в „зрадянізованому“ правописі, яким 
послуговуємося досі. Чимало пропо-
зицій Проєкту 1999 тут нема.

Очевидно, наявність паралель-
них форм і норм є зумисною, щоб 
не дратувати „новими“ правилами 
противників українізації правопису. 
Та це не допомогло. Якщо узагаль-
нити гнівні коментарі противників 
змін (здебільшого нефахівців), то 
вони зводяться до того, що, по-пер-
ше, вони так звикли, по-друге, бід-

ні випускники, яким складати ЗНО 
з української мови. Відтак постає 
резонне питання: то чи варто було 
„прогинатися“ під загал, якщо він і 
так не сприйме навіть таких поло-
винчастих змін? Чому кожен уважає 
себе достатньо компетентним, щоб 
обговорювати правопис?

Фахівців ця половинчатість обу-
рила тим, що дозволяє залишати 
мову й далі в русифікаторських те-
нетах, натомість вносить хаос. 

Загалом проєкт правопису ха-
рактеризує певний ментальний 
розлом, ціннісна шизофреніч-
ність, метання між совєтським 
минулим і науково узасаднени-
ми принципами, що відповідають 
духові української мови, один із 
них, як уже згадувалося раніше, 
фонетичний принцип передаван-
ня слів. Замість того, щоб ствер-
джувати науково обґрунтовану 
ортографію, він леґітимізує ан-
тинаукову імперську спадщину 
кагановичів, хвиль, білодідів, 
русанівських і їхніх сьогодніш-
ніх духовних спадкоємців. Не 
знати чи це робиться свідомо, 
чи невинно, в руслі тієї ж совєт-
ської традиції, мовляв, „ми так 
звикли“, або „в мене язик не 
повертається таке казати“, або 
„моя бабця так не казала“, або 
„в нашому селові ніколи ніхто так 
не казав“ або инші подібні уза-
саднення, що не мають стосунку 
до науки. Тут важить не стільки 
намір, скільки наслідок. А наслі-
док — це малоконтрольований 
хаос і непотрібна складність,

 — написав лінгвіст Юрій Шевчук 
(Колумбійський університет, США).

Професорка Ірина Фаріон 
охрестила проект дитям компромі-
су: „і вашим, і нашим“. 

Отож у 100-літній ювілей „Най-
головніших правил українського 
правопису“ І. Огієнка та 90-літ-
ній ювілей першого академічного 
соборного Правопису 1928 року 
за ВСЮ нашу історію в проєкті 
2018 ми маємо дзеркало типово-
го українського роздвоєння між 
самостійністю та залежністю, 
між позицією та угодовством, 
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між своїм та чужим. І це не про-
фесійне філологічне явище, а 
загальна суспільно-політична 
тенденція, що називається ГІ-
БРИДИЗМ (чи, за Д. Донцовим, 
„гермафродитизм“). Амбіва-
лентність та компроміс — ос-
новна риса цього проєкту. Че-
рез це він абсолютно програє 
проєктові 1999, затаврованому, 
свого часу, владою, пресою та 
невігласами. Проєкт 1999 через 
системну демосковізацію нашої 
мови сміливо можемо назвати 
проєктом УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ 
ПОЗИЦІЇ, а не компромісу,

— написала мовознавиця у статті 
„Проєкт правопису 2018 — дитя ком-
промісу: і вашим, і нашим“ (повний 
текст читайте на сайті газети „Сво-
бода“).

Мовознавець Микола Зубков у 
розширеному коментарі „Аудиторії“ 
назвав зміни косметичнокомпроміс-
ними й зауважив, що такий позірний 
та обережний поступ — це крок упе-
ред, а два назад:

Усе, що роблять у царині мови, 
— це добре, бо ці зміни вже дав-
но потрібні. Инша річ, що запі-
зно це все, маємо вже 27 ро-
ків незалежности, а дві спроби 
зреформувати правопис — 1999 
року і 2003 — провалили. Тодіш-
ній віце-прем’єр із гуманітарних 
питань М. Томенко казав „не на 
часі, це розколе країну“, а воно 
розкололо країну не тоді й не 
тепер, а ще тоді, коли нам наки-
нули цей повністю змосковлений 
правопис, щоб „нікакова атлічія 
впрєдь нє била“. Безперечно, хай 
реформують, але такими тем-
пами — це чергові косметичні 
зміни, які по суті нічого не змі-
нюють. Бо їхня половинчатість: 
„авдиторія, ирій, Геґель, крови, 
Ребека“ а можна й „аудиторія, 
вирій, Гегель, крові, Ревека“ — 
це однаково, що порадити: мож-
на вживати правильно, а можна 
й неправильно. Ця рівнобіжність 
уживання, якщо й можлива, то 
хіба що на нетривалий перехід-
ний період.

Я прочитав майже ввесь про-
єкт. Як термінолог особливу ува-
гу звернув на лексику. Склалося 
враження, що писали його не 
зовсім грамотні люди, за всієї 
поваги до їхніх високих титулів. 

Лексичний склад викладу мате-
ріялу просто жахливий: „до сих 
пір, у першу чергу, у тому числі, 
тепловоз, теплоход, словосполу-
чення, виділяються, включають-
ся, водопровід“ тощо. До низки 
правил наведено приклади з 
помилками. Може, це тому, що 
Держстандарт працює окремо, 
Інститут мови окремо, а Мініс-
терство освіти окремо. Вони ма-
ють сісти разом і концептуально 
погодити: якщо певні стандарти 
щось рекомендують, то у право-
писі має бути те саме, а не на-
впаки. 

Автори проєкту зовсім не за-
чепили надважливих аспектів 
української мови — розрізнити 
дію, подію, наслідок. Якщо мрі-
яння — процес, то мрія — ре-
зультат, зауваження — заувага, 
посвідчення — посвідка, на-
вантаження — навантага. Так, 
матимемо тепер „индика“, але 
ви дайте раду й лексиці. Лекси-
ка — основа мови. До прикла-
ду, повернули букву ґ ще 1991 
року, але правила вживання її 
сформульовано не чітко, у бага-
тьох словах її бракує, зокрема у 
транслітерованих запози́чинах: 
„маркетинґ, консалтинґ“ і под. 
Трохи реформували — трохи ні. 

Хоча є декілька і слушних про-
поно́в — зокрема нарешті дали 
раду частині „пів“, тепер маємо 
писати її завжди окремо, якщо 
це не стосується значини́ ціло-
го: півфінал, піваркуш, півпід- 
вал, півпальто. Але яка мета пра-
вопису? Унормувати мову осві-
ти, мову науки, мову ЗМІ. А це 
специфічні царини. Ми ніколи 
не внормовуємо мову вулиці, 
базару — там, як говорили, так 
і говоритимуть. А в науці, над-
то в термінології, має бути все 
чітко. Таке враження, що хотіли 
просто задемонструвати, що от 
— ми щось зробили. Їм вдалося 
роздратувати одних і розлюти-
ти інших. Роздратовані ті, хто не 
хоче нічого змінювати, бо так 
звикли, так зручно, а мене дра-
тує, що зміни недостатні, пере-
хідні. Закінчення іменників жіно-
чого роду родового відмінку на 
„и“ (соли, радости, любови) за-
лишили для красного письмен-
ства. А хіба художня література 
має окремий правопис? Я не 
кажу, що там усе маразматич-

но, але багато дуже еклектич-
ного. Правопис має бути єдиний, 
консолідувати націю, а цей про-
єкт вносить якийсь роздрай.

Що ж робитимуть із усіма тими 
пропозиціями, які надійдуть на адре-
су авторів проекту? Чи поліпшиться 
він?

Микола Григорович свої заува-
ження теж надсилав:

У мене таке враження, що б 
ми тут не говорили, я теж писав 
свої зауваги, це мало що дасть. 
Але потрібно сю скалу лупати на 
місцях. Зокрема я всі свої книж-
ки видаю за проєктом правопису 
1999 року. Остання моя книжка, 
що вийшла у травні цього року, 
присвячена 90-річчю ухвалення 
соборного правопису 1928 р., 
має назву „Норми й культура 
української мови фахової спря-
мованости“. Її починає фраза: 
„Матеріял посібника…“, бо „ма-
терія“, а цю пекучу тему зіяння 
у проєкті взагалі зігноровано. І 
перший незцензурований „Коб-
зар“ я видав за правописом 
1928-го. От якби вернули до 
тогочасних норм (звичайно, не 
один до одного, але за основу 
його треба було брати)! Пере-
конаний, що позірність і декла-
ративність половинчастих змін 
„реформаторів“ зчинить сум’ят-
тя і сумбур, бо багато людей про-
сто не хочуть нічого змінювати. 
Дивно, що загал має обговорю-
вати правописний кодекс. Я ж не 
обговорюю правил дорожнього 
руху чи юридичних законів. Його 
мають обговорювати й радити 
лише фахівці, до того ж не всі, 
бо й серед них є чимало таких, 
які нічого не хочуть змінювати. 
Серед 25-ти членів правописної 
комісії максимум 8-ро готові до 
цих змін. Ще цікаве питання — 
його має затверджувати Кабінет 
Міністрів. Хто там є фахівцем із 
української мови? Це ж абсурд.

То ж чи стане українська мова 
розмінною монетою в якихось по-
літичних розбірках? Чи знову вона 
буде „страшилкою“ в передвиборній 
агітації? Чи, може, нарешті консолі-
дує українську націю? Український 
правопис знову в центрі уваги укра-
їнців.

Тетяна ПАСОВИЧ
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Нині продовжують працювати над 
відкриттям міського молодіжного 
центру, запускають міську програ-
му підтримки науковців, програму 
підтримки стартапів, пітчинґів. 

— Я обрав Львів як першу Мо-
лодіжну столицю в цьому змаган-
ні. Знаю, що дуже багато класних 
речей відбуваються серед молоді 
у вашому місті. Вітаю Львів, що 
він зумів перемогти в конкурсі 
й здобув цей статус. Це великий 
виклик, який постав перед Льво-
вом. Сподіваюся, наступного 
року вшановуватимемо молодіж-

ну столицю в одному з інших міст 
України. Використовуйте цей час, 
насолоджуйтеся ним, 
навчайтеся й привозьте 
новий досвід у свої міс-
та, — наголосив керів-
ник програми „USA До-
бре“ Барі Рід.

Загалом на Форумі 
обговорювали багато 
тем, які зрештою, зводи-
лися до пошуку відповіді 
на питання: що необхід-
но, аби молодь змогла 
себе реалізувати, де шукати під-
тримку, з чого починати та як не 
здатися на половині шляху.

— Важливо, що наша 
спроба організувати щось 
справді класне та потріб-
не для молоді показала, 
що люди чекали цього. 
„Увімкнулося“ 56 міст, які за-
питали свою місцеву владу: а 
які можливості для розвитку 
створюють у нас? Це — вели-
чезна перемога, адже нове 
покоління, яке хоче досяг-
ти успіху, не просто про це 
говорить, але й робить все 
можливе, — підкреслив за-
ступник міністра молоді та 
спорту України Олександр 
Ярема. — Куди б ви не поди-
вилися — чи в галузь освіти, 

чи охорони здоров’я, зайнятості, 
— всюди є те, з чим зіштовхується 

молодь. Тому важливо вибудову-
вати молодіжну політику так, щоб 
саме молодь могла впливати на 

зміни в державі. Цього, на 
жаль, раніше не відбувало-
ся, молодіжну політику було 
спрямовано лише на розва-
ги.

Підсумовуючи зроблене, 
аналізуючи всі підготовчі 
процеси до Форуму першої 
молодіжної столиці 2018, 
студентський лідер Олек-
сандр Николяк зазначив, що 
в такій справі найважливіше 
— сформувати велику й на-
дійну команду та вибудувати 
в ній довіру, щоб без остраху 
можна було опертися один 
на одного. І найкраще, щоб 
в такій команді була молодь 
зі всіх галузей — і з громад-
ських організацій, і з бізнесу.

Підготувала 
Наталія ПАВЛИШИН
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    КЕРУЮТЬ МОЛОДІ

ч. 25 [3025]
13 —  19 вересня 201812



КУЛЬТУРА

ДУНАЇВ КРІЗЬ ПРИЗМУ 
СТУДЕНТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО 
БАЧЕННЯ
У Палаці римсько-католицьких архієпископів, що на 
вул. В. Винниченка, 32, минулого вівторка відкрили 
виставку студентських робіт „Прихована гармонія 
Дунаєва“. Експоновані в холі і на стінах між першим і 
другим поверхами картини — результат мистецького 
пленеру студентів різних курсів та відділів Львівського 
коледжу декоративного й ужиткового мистецтва 
ім. І. Труша та Львівської національної академії 
мистецтв. Пленер організувала ГО „КонтрФорс“.

Дунаїв — ма-
льовниче село в 
Перемишлянсько-
му районі, котре 
має свої давні ду-
ховні традиції: у XV 
cтолітті тут була 
садиба львівських 
архієпископів, яку 
згодом перенесли 
в Оброшино. Зага-
лом, Дунаїв колись 
був нездоланним 
містом-фортецею, інтелектуальним 
центром східноєвропейського Ре-
несансу. Відгомін славетного мину-
лого підтримують тепер „Дунаївські 
зустрічі“ — щорічна міжнародна на-
укова конференція в царині філосо-
фії, теології, культури й мистецтва. 
Організовує їх римсько-католицька 
парафія св. Станіслава на чолі з ад-
міністратором о. Юзефом Куцом. 
12 травня в парафії відбулися IV Ду-
наївські зустрічі: духовенство та ін-
телектуали України й Польщі роз-
мірковували над темою „Естетика 

Ренесансу: універ-
салізм та гармонія 
прекрасного“. Під 
час Зустрічей свою, 
естетичну, гармонію 
шукали й студенти 
Львівського коле-
джу декоративного 
й ужиткового мис-
тецтва ім. І. Труша 
та ЛНАМу — упро-
довж дня вони мали 
в Дунаєві пленер.

— Саме такий формат культур-
ного спілкування — це важлива об-
ставина для формування творчої ін-
дивідуальності митця. Адже добре 
середовище спроможне формува-
ти глибокі смисли, щоб ми жили 
життям духовним, — зауважив 
під час відкриття післяпленерної 
виставки в Палаці римсько-като-
лицьких архієпископів мистецтвоз-
навець Роман Яців. На його думку, 
ініціатива провадження пленеру є 
цінною, бо молодь працює не про-
сто над мотивами природи, а в ду-
ховному середовищі, енергетично 
наснаженому славним минулим. І 
це стає мотивацією для глибших 
творчих конструювань.

На виставці представлено 16 
робіт у різних техніках, графічних 
і живописних. Автори — Оксана 
Войтків, Марія Крисюк, Діана Кук, 
Оксана Федчишин (художній роз-
пис), Софія Покорчак, Ян Прохо-
ров, Вікторія Проць, Діана Ткачен-
ко (графічний дизайн), Марта Яр-
моловська (дизайн архітектурного 
середовища). Вхід на виставку, яка 
триватиме до 29 листопада, віль-
ний.

Наталя ЯЦЕНКО

Президент України й канцлер 
Австрії Себастьян Курц ви-
рішили проголосити 2019-й 
роком української культури 
в Австрії. Про це обидва по-
літики домовилися 4 вересня 
під час спільного брифінгу 
в Києві. Порошенко також 
запросив австрійського кан-
цлера на відзначення роковин 
Голодомору в листопаді.

У межах міжнародного про-
екту „Рік музики Мирослава 
Скорика“ відбуватиметься 
низка заходів до 80-річчя 
легендарного композитора. 
14 вересня — концерт „Ми-
рослав Скорик: його учні та 
послідовники“ представить 
шанувальникам акапель-
ної музики найкращі творчі 
здобутки в цьому жанрі. 15 
вересня на сцені Львівської 
філармонії камерний оркестр 
„Академія“ покаже нову про-
граму, від класики до джазу. 
16 вересня — „Мирослав Ско-
рик і музика Львова“. Завер-
шиться музична тетралогія 19 
вересня.

Уряд затвердив перелік 
фільмів патріотичного спря-
мування, для виробництва 
та розповсюдження яких 
надаватимуть державну 
фінансову підтримку. Відпо-
відний проект розпорядження 
схвалено на засіданні Кабінету 
Міністрів України 5 вересня. 
Фінансування відбуватиметься 
так: до 70 % — попередня оп-
лата цього року та від 30 % — 
наступного, після підписання 
остаточного акта про виконані 
роботи. Такий підхід дав під-
стави фінансувати 69 кінопро-
ектів, серед яких — ігрових 
— 30 фільмів, неігрових — 30, 
анімація — 9.

У Львові розпочав роботу за 
адресою вул. Торгова, 15 
світ дитинства та казок — 
Львівський музей іграшок. 
Його колекція налічує при-
близно дві тисячі предметів, 
проте на першій виставці 
презентовано орієнтовно 300 
іграшок. Засновником та ди-
ректором музею є львівський 
колекціонер Павло Морозов-
ський. Музей працює щодня 
від 11.00 до 20.00, окрім поне-
ділка та вівторка.
За матеріалами інформагенцій| С
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КУЛЬТУРА

УКРАЇНА Й ПОЛЬЩА ЯК КУЛЬТУРНІ ПАРТНЕРИ
Із сусідами треба жити не лише дружно, а й знати, 
що в них там робиться за парканом, переймати добрі 
традиції та досвід. Виявом західного добросусідства 
від 2012 року є „Фестиваль партнерства“ — триденний 
захід, який покликаний розвивати українсько-польську 
культурну співпрацю, презентувати мистецьке життя 
польських міст та воєводств, а також його господарів 
— Львова та Львівської області. Цьогоріч фестиваль 
відбувався 7–9 вересня й свій дискусійний фокус 
зосередив на культурі й туристичному розвитку міст.

Починався цей фест зі світла: 
спершу засвітилися в національних 
барвах партнерів різні вулиці, нас- 
тупного року — одна із кам’яниць 
на Ринку. Згодом символом єднан-
ня-спілкування стали дві лавки, по-
фарбовані в польські й українські ко-
льори. Рояль, балкон — організатори 
події щоразу шукали нові символи 
вияву для добрих сусідів-країн. Те-
перішній фестиваль проявив себе в 
образі двомісного велосипеда, одне 
колесо якого — червоно-біле, друге 
— жовто-блакитне.

„Фестиваль партнерства“ мав 
три складові — ділову, розважаль-
ну й надихаючу. Родзинкою цього-
річного фестивалю стало мобільне 
веломістечко для наймолодших, 
де діти вчилися безпечної їзди в 

різних ситуаціях. А найбільш відві-
дуваним місцем традиційно була 
сцена на площі Ринок, на якій 7 і 
8 вересня виступали українські та 
польські музичні колективи — зву-
чав джаз, блюз, рок, етно та фольк- 
музика. Організатори намагали-
ся охопити максимальну кількість 
жанрів: розпочинали фест „Все ще 
молоді“ зі Вроцлава, грали класику, 
яка не старіє, та потім були й дуже 
модерні гурти, як-ось Mikromusic із 
Варшави — у їхній творчості і джаз, 
і рок, і сучасна електронна музика. 
До музичного розмаїття додалося й 
небуденне циркове шоу з Любліна 
— мікс із жонглювання, маніпуляцій 
із вогнем, лазерних і мультимедій-
них технологій. До речі, одна з груп 
— фольк-гурт „Горпина“, яскравий 

український колектив у Польщі, що 
безперервно існує від 1999-го року, 
раніше вже була на виступі в нашому 
місті — на „Флюгерах Львова“.

Дізнатися більше про туристичні 
перлини Польщі, її освітні програми 
та кулінарні особливості давали змо-
гу промостенди на площі Ринок. Крім 
цього, було відкрито кілька виставок, 
які тривають і досі: фотовиставка 
„Газетні фотографії Варшави в 1918–
1939 роках“ на вул. Галицькій, поруч 
з каплицею Боїмів (до 15 вересня), 
художні виставки робіт Магдалени 
Лесьняк та Рафала Урбанського у 
ЛНГМ ім. Б. Возницького (до 30 ве-
ресня), графіка Фридерика Августа 
Титтила та його учнів у Львівському 
історичному музеї (до 6 листопада).

Обговорення управління культу-
рою й розвитку туризму відбувало-
ся у дворику Палацу Потоцьких — 12 
спікерів провадили жваву дискусію 
із залою — напрацьовували нові ідеї 
щодо механізмів підтримки куль-
турного й туристичного середови-
ща. Загалом, фестиваль продемон-
стрував розвиток і трансформацію. 
Майбутнє ж — за ширшими темами, 
як ось обговорення й представлення 
сучасних технологій і медіа.

Наталя ЯЦЕНКО

КНИГИ, МУЗИКА, КІНО

Роман письменника Мілана 
Кундери „Вальс на прощан-

ня“ нарешті побачив світ україн-
ською — книжку в перекладі Ле-
оніда Кононовича видало „ВСЛ“. 
„Вальс на прощання“ — один із 
найвідоміших творів письменника, 
який народився в Чехії, а від 1975 
року живе у Франції. Це історія 
восьми героїв, пересипана важ-
ливими філософськими питаннями 
про життя.

У видавництві „Темпора“ вихо-
дить дебютна книжка репор-

тажів Павла Стеха „Над прірвою 
в іржі“. Автор працював над книгою 
приблизно півтора року — їздив 
електричками від Харкова до Кове-
ля й описував людей, яких зустрів, 
та діалоги й ситуації, свідком або 
учасником яких став. Павло Стех 
репрезентуватиме свою книжку під 

час Форуму видавців 22 вересня о 
14 год. в книгарні „Є“ на проспекті 
Свободи, 7.

Компанія Limelite представила 
Держкіно завершену стрічку 

„Дике Поле“, зняту за мотивами 
роману „Ворошиловград“ Сер-
гія Жадана. Картина є дебютною 
режисерською роботою Ярослава 
Лодигіна й створена в копродукції 
України (Limelite) та Швейцарії (Film 
Brut). Фільмували в Києві та в місті 
Старобільськ Луганської області. У 
широкий кінопрокат „Дике Поле“ 
вийде 8-го листопада.

Відбулася прем’єра фільму 
„Бобот та енергія Всесвіту“ 

— фактично першої української 
стрічки, в якій є багато якісної 
комп’ютерної графіки. Вироб-
ництво здійснювала студія mental 

dRrive studio за підтримки Держ-
кіно України. За словами творців, 
фільм створено повністю в Україні, 
а 50% зображень у ньому займає 
комп’ютерна графіка. Команда 
фільму запустила соціальну ініці-
ативу зі збору сміття #БоботПро-
тиСміття.

Український електронік-рок 
гурт D.Marsh представив нову 

композицію „Всередині“. Пісня 
про те, що ми — не ті, за кого себе 
видаємо, що ми так багато знаємо 
про людей і так мало знаємо про 
себе. „Якщо подивитися на нас з 
точки зору того, що відбувається в 
нашій свідомості й думках, то, ма-
буть, у фізичному тілі ми мали би 
бути розмитими“, — кажуть музи-
канти. Прослухати пісню можна на 
Ютубі.

Н. Я.
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ЗДОРОВ'Я

ЧИ ТИ ПІДПИСАВ ДЕКЛАРАЦІЮ З ЛІКАРЕМ?
В Україні триває кампанія „Обери свого лікаря“, 
відповідно до якої треба вибрати терапевта, педіатра 
чи сімейного лікаря й підписати з ним декларацію про 
медичне обслуговування. 

На дверях медичних установ, 
під’єднаних до системи eHealth, 
висить наліпка „Тут можна обрати 
свого лікаря“. Це нагадування, що 
кожен із нас може обрати собі ліка-
ря, якому довіряє, і підписати з ним 
відповідну декларацію.

„Це зміна в стосунках між ліка-
рем і пацієнтом, вищий рівень дові-
ри пацієнта до лікаря і вищий рівень 
відповідальності лікаря перед своїм 
пацієнтом. Пацієнт довіряє нам своє 
здоров’я або здоров’я своєї дитини. 
Ми маємо підписати, що беремо цю 
відповідальність на себе“, — каже 
керівник МОЗ Уляна Супрун. 

Для підписання треба мати зі со-
бою паспорт чи ІD-картку, іденти-

фікаційний код та мобільний теле-
фон, а для дитини — свідоцтво про 
народження та документи одного з 
батьків або піклувальників.

Працівник реєстратури, мед-
сестра чи лікар вводить дані в 
електронну систему, після чого на 
мобільний телефон пацієнта над-
ходить смс із кодом, який потрібно 
повідомити працівникові медуста-
нови. З електронної системи роз-
друковують заповнену декларацію. 
Пацієнт перевіряє її та підписує у 
двох примірниках — для себе й для 
медустанови.

Декларація діє до моменту, 
доки пацієнт не вирішить змінити 
лікаря. Для цього достатньо під-

писати новий документ — зміни в 
системі відбуваються автоматич-
но. Лікар не має права відмовляти 
в підписанні декларацій, доки не 
набере максимально рекомендо-
ваної кількості пацієнтів (від 900 
до 2000 осіб).

Заступник очільника МОЗ Павло 
Ковтонюк наголошує, що нема при-
чини поспішати з вибором лікаря, 
однак головний лікар десятої місь-
кої лікарні Львова Василь Данчак 
каже не забувати, що лікарі мають 
обмежену квоту кількості пацієнтів 
і можна просто не встигнути потра-
пити до хорошого фахівця. По-дру-
ге, лікар пропонуватиме вам важ-
ливі профілактичні процедури й 
обстеження. 

Медики студентської поліклініки 
на Бой-Желенського, 4 запрошують 
першокурсників Львівської політех-
ніки, особливо приїжджих, підпи-
сувати декларації з ними. 

БЕЗПРИТУЛЬНІ І ДИКІ ТВАРИНИ — НЕБЕЗПЕЧНІ

Саме вони, особливо лисиці, є носіями небезпечного 
захворювання — сказу, або водобоязні. Недуга 
небезпечна тим, що гостра, заразна, надзвичайно 
важка й невиліковна, неминуче закінчується смертю. 
Розповідає головний лікар десятої міської лікарні 
Львова Василь Данчак.

Джерелом збудника сказу є 
хворі тварини, які виділяють 

вірус зі слиною. Сам збудник є в 
слині й мозку хворої тварини або 
клінічно здорової вже за 10 днів до 
появи ознак хвороби, тобто на пер-
ший погляд, цілком здорової. Зара-
ження відбувається через укуси чи 
внаслідок потрапляння слини хворої 
тварини на свіже поранення, подря-
пини шкіри або слизових оболонок. 
Перебіг хвороби має три стадії: пе-
редвісників, збудження й паралічу. 
У першій, що триває 1–3 дні, на місці 
укусу з’являються неприємні відчут-
тя (біль, печіння, заніміння, свербін-
ня), почервоніння й набряк. Хвора 
тварина пригнічена, відмовляється 
від їжі, погано спить, уникає людей. 
Стадія збудження характеризується 
розвитком нападів гідрофобії (водо-
боязні), дуже болючих спазмів глот-

ки й гортані з шумним диханням і 
навіть його зупинкою. Також вини-
кають судоми у відповідь на поси-
лений рух повітря (аерофобія), бо-
язнь яскравого світла (фотофобія), 
голосного звуку. Через 2–3 дні ста-
дію збудження змінює стадія пара-
лічу (м’язів кінцівок, язика, глотки). 
Смерть настає від паралічу дихання 
й порушення серцевої діяльності. 

Що робити, коли покусала тва-
рина? Насамперед необхід-

но якомога швидше промити рану 
водою з господарським милом, 
обробити краї п’ятивідсотковим 
розчином йоду, накласти стериль-
ну пов’язку й звернутися до трав-
матологічного пункту (відділення) 
по медичну допомогу або до най-
ближчого лікувально-профілактич-
ного закладу. У разі, коли покусала 

дика чи безпритульна тварина, тре-
ба за порадою лікаря-травматолога 
пройти курс антирабічних щеплень. 
Вони на сьогодні — єдиний ефек-
тивний засіб профілактики смерті 
від сказу. 

Тварину, яка вкусила, в жод-
ному разі не слід вбивати. Її 

варто ізолювати, встановити за нею 
нагляд, попередити ветеринарного 
працівника, який протягом 10 днів, 
тобто максимального терміну появи 
клінічних ознак сказу, клінічно ог-
ляне тварину. Для запобігання ви-
никнення сказу потрібно регулярно 
щепити домашніх улюбленців проти 
сказу, а якщо з’явилися клінічні оз-
наки захворювання, — доправити 
тварину для огляду у ветеринарну 
установу. Слід дотримуватися пра-
вил утримання та вигулу домашніх 
собак і котів, не створюючи небез-
пеки оточенню. Зрештою, перед тим 
як принести додому безпритульно-
го собаку чи кішку, подбайте, щоб її 
оглянув ветеринар і ввів профілак-
тичну вакцину проти сказу.

Сторінку підготувала
Ірина МАРТИН
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ПОРАДНЯ

„ВІВСЯНКА, СЕР“
З дитинства я їла погано. Найгірше було зі сніданком: 
я не мала апетиту, мені нічого не смакувало і я 
категорично відмовлялася їсти. Ранки в дитсадку 
перетворювалися на тортури, а лекції про шкідливість 
відсутності сніданку були їх обов’язковим елементом. 
Мама ж (ще одна жертва суспільного осуду) додатково 
потерпала від повчань про правильне виховання 
дітей, бо була єдиною, хто не змушував мене їсти. 
З метою заспокоєння нервів моїх „дитсадкових 
наглядачів“ батьки дбайливо спаковували до мого 
наплічника йогурт і печиво або булочку — єдине, на 
що я погоджувалась. Від того часу нічого не змінилося 
— люди далі хапаються за голову, коли я відмовляюся 
від сніданку. І якщо ви вже зібралися крутити пальцем 
біля скроні, то знайте, просто я — трохи італійка.

Круасан або печиво з чаєм чи 
кавою, фрукти або йогурт — такий 
вигляд, на думку італійців, ма-
ють повноцінні сніданки. Незважа-
ючи на скромний перший прийом 
їжі, обіди й вечері в Італії — ситні 
й великі за порціями. Отож, як ви 
вже зрозуміли, моя манера сніда-
ти — ненормальною не є, а рад-
ше — вона традиційно італійська. 
Можливо, й у вас є гастрономічні 
іноземні корені?

Чехи найчастіше снідають 
пончиками, здобними булочками, 
змащеними маслом, медом чи 
варенням, канапками із маслом, 
сиром та ковбасою. Часто випіка-
ють спеціальні домашні рогалики 
— солені або солодкі. Запивають 
усе чаєм.

Французький сніданок — 
це обов’язково свіжоспечений хліб 
— багет, булочка чи круасан, зма-
щений вершковим маслом, та по-
луничний або абрикосовий джем. 
Їжу запивають склянкою апельси-
нового соку. Завершують трапезу 
філіжанкою чорної кави. Аби зро-
бити сніданок ситнішим — варять 
яйце, рідше — смажать, готують 
омлет чи яйце-пашот. А славно-
звісні французькі крепи (млинці з 
начинками) — зовсім не сніданко-
ва їжа.

Німці зазвичай починають 
сніданок із канапки з варенням 
чи медом, а потім їдять свіжоспе-
чені булочки, сніданкові сосиски, 
ковбасу, сир, п’ють каву або чай. 
Традиційним „гостем“ німецького 

сніданку є яйце „в мішечок“, яке 
подають на спеціальній підставці. 
Торти й тістечка на цьому столі — 
„персони нон-ґрата“, оскільки в 
Німеччині їх їдять лише на обід чи 
на вечерю.

А ось у Норвегії можна сні-
дати чим завгодно. Зазвичай це 
бутерброди (до слова, це звич-
на їжа для норвезьких малюків, 
які досягли однорічного віку) або 
яєшня. Ті, хто слідкує за харчу-
ванням надають перевагу вівсяній 
каші або мюслям з молоком. А ще 
норвежці п’ють дуже багато кави.

Величезні порції ситних сні-
данків полюбляють грузини. На 
такому столі ви завжди знайдете 
свіжий шоті — традиційний хліб 
у вигляді човника, мацоні — гру-
зинський кисломолочний напій, 
схожий на кефір, та сир сулугуні 
— його їдять окремо (сирим чи об-
смаженим у фритюрі) або додають 
до безлічі грузинських страв, на-
приклад, гомі (кукрудзяна каша зі 
сиром). Також снідають хачапурі, 
смаженими хінкалі, гарячим лава-
шем, овочами, великою кількістю 
зелені, інтернаціональними стра-
вами на грузинський лад або їжею, 
що залишилася з обіду чи вечері 
минулого дня. На ранок після гуч-
ного застілля спеціально готують 
хаши — страву з коров’ячого або 
свинячого шлунку. Запивають усе 
домашнім напоєм з тархуна і чор-
ним байховим чаєм. Інколи через 
значну ситність вечерь грузини 
можуть взагалі не снідати.

Не відстають від грузинів і 
турки — на їхньому вранніш-
ньому столі зазвичай є варені 
яйця або омлет, помідори, огірки 
й оливки, спеціальні сосиски, різні 
види сирів, чай. Типовим турець-
ким сніданком є сигара бурек — 
хрусткі обсмажені рулетики з 
тонкого тіста, фаршировані карто-
пляним пюре, зеленню, обсмаже-
ним фаршем, бринзою або іншим 
сиром. На завершення ласують 
хлібом із джемом чи шоколадом. 
Цікаво, що традиційний турецький 
чай не заварюють, а варять, через 
що напій стає дуже міцним.

Якщо в українців хліб — усьо-
му голова, то у єгиптян — боби. 
Фаляфель (смажені у фритюрі 
кульки або міні-котлетки із бобів 
чи нуту) і фуль (тушковані боби) — 
обов’язкові компоненти традицій-
ного сніданку в Єгипті. 

Чилійський сніданок не-
можливий без маракети (дуже 
хрусткого традиційного хліба) із 
маслом, сиром, шинкою чи аво-
кадо та чашки кави, чаю або мате. 
Цікаво, що на півдні країни насе-
лення залежне від останнього — 
незважаючи на специфічний, дуже 
гіркий смак, через що його п’ють 
кривлячись, чилійці просто фана-
тіють від цього напою. Усе через 
високий вміст кофеїну, що викли-
кає звикання. 

У США сніданкове меню 
дуже розмаїте: страви з яєць, сир, 
шинка, ковбаси, бекон, панкей-
ки, вафлі, звичайні й французькі 
тости, крепи, фрукти, вівсянка, 
крупи, кекси, пончики, сирни-
ки, хеш-браун (смажені пляцки 
з картоплі, але не деруни), апе-
льсиновий сік, кава, гарячий чай 
(холодний або солодкий п’ють на 
ланч). Однак американці часто 
снідають у кав’ярнях чи взагалі на 
ходу, прихопивши каву на виніс і 
пончики, сендвіч чи картоплю фрі.

Дякую за допомогу у створенні 
статті Люсії Колтон, Соломії Рей-
тер, Каріні Грішковській, Андрію 
Гурському, Володимиру Пастер-
наку, Ірині Габріадзе, Любові Ні-
колас, Олені Присяжнюк, Вікторії 
Промкіній, Анні Мончук та Альваро 
Карреньо.

Анастасія МОЗГОВА
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально:
5. Особа, що неофіційно виконує секретне 
політичне доручення в чужій країні. 7. Грошо-
ва одиниця Іспанії до введення євро. 10. Офі-
ціант на літаку, морському пасажирському 
судні. 11. Бланк установленої форми для за-
пису в ньому певних відомостей. 13. Проме-
нисте коло, сяйво навкруг голови Бога, святих 
на іконах; німб. 15. Озеро в Північній Америці, 
у групі Великих озер. 16. Особа, що захищає 
обвинувачуваного на суді. 17. Кругла посуди-
на для пиття у вигляді невеликої розширеної 
доверху чашки без ручки, поширена у східних 
народів. 19. Суддя спортивних змагань з бок-
су. 21. Американський письменник-фантаст. 
23. Варвар, руйнівник культурних цінностей. 
24. Завершальна частина художнього твору, 
де коротко розповідається про дальшу долю 
героїв. 27. Європейська держава, до скла-
ду якої входить місто-курорт Монте-Карло. 
30. Характер вимови, властивий тій чи тій 
мові; своєрідне вимовляння звуків нерідної 
мови. 32. Вивішуване оголошення про спек-
такль, концерт, лекцію. 34. Тітка Гаррі Потте-
ра. 35. Двостулковий їстівний молюск, поши-
рений в Атлантичному океані, Середземному 
й Чорному морях. 36. Лісовий хутровий звір, 
гризун. 38. Місце проживання особи або міс-
це установи. 39. Соколоподібний хижий птах, 
південноамериканський гриф. 40. Історична 
область на північному сході Франції. 41. Пор-
тугальський письменник, який приїжджав до Львова 
на Форум видавців, автор роману „Заїр“.

Вертикально: 
1. Гід по Раю в „Божественній комедії“ А. Данте. 2. Ка-
рета з відкидним верхом на чотири місця. 3. Держа-
ва в Гімалаях. 4. Виступи в театрі приїжджих акторів. 
6. Ріка в М’янмі, на якій стоїть місто Рангун. 8. З’єд-
нання надводних військових кораблів. 9. Найпростіша 
одноклітинна тварина. 12. Солодкий спиртний напій. 
14. Дерев’яний духовий музичний інструмент. 17. Зер-
но коштовної перламутрової речовини, яке добувають 
із черепашок деяких молюсків. 18. Розділ математи-

ки. 20. Початок дня. 22. Форма перевірки знань сту-
дентів. 25. Вид спорту, батьківщиною якого є Канада. 
26. Людина, що збирає урожай жита чи пшениці сер-
пом. 28. Норвезький полярний дослідник, який пер-
шим досяг Південного полюса Землі. 29. Тонкий гра-
фітовий стрижень у дерев’яній оправі. 30. Футбольна 
команда міста Лондона. 31. Давня слов’янська назва 
Константинополя (Стамбула). 33. Одна з найпошире-
ніших у світі релігій. 36. Багаторічна трав’яниста рос-
лина, бульби якої вживають як їжу; солодка картопля. 
37. Виконавець ролей у театрі та кіно.

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

36 37

38 39

40 41

Відповіді на кросворд, опублікований 
у числі 23

Горизонтально: 3. Титул. 5. Білка. 7. Ламінарія. 11. Кер-
нер. 12. Анкара. 13. Саган. 16. Стиліст. 17. Медресе. 
18. Егретка. 21. Манекен. 23. Анафема. 25. Карпати. 
27. Прайд. 29. Квасок. 31. Граніт. 32. Економіка. 33. Так-
са. 34. Оліфа.
Вертикально: 1. Столяр. 2. Плеяда. 3. Тарантул. 4. Лам-
пас. 5. Бархан. 6. Антиквар. 8. Наргіле. 9. Вегетаріан-
ство. 10. Трансплантація. 14. Стельмах. 15. Амазонка. 
19. Рейн. 20. Трюк. 22. Ембарго. 24. Фокстрот. 26. Па-
ранджа. 27. Полова. 28. Доміно. 30. Клепка. 31. Графіт.

Відповіді на кросворд, 
опублікований у числі 24

Горизонтально: 3. Експеримент. 8. Нектар. 
10. Арбітр. 11. Тесак. 14. Фараон. 16. Шинок. 
18. Квазар. 20. Андорра. 21. Ротація. 22. Зі-
бров. 25. Плесо. 26. Партія. 28. Сенат. 30. Ка-
нопа. 31. Арієта. 32. „Галатасарай“.
Вертикально: 1. Спирт. 2. Аміак. 4. Катран. 
5. Набряк. 6. Феска. 7. Отава. 9. Усиновлення. 
12. Карабін. 13. Малярія. 15. Олово. 16. Штамп. 
17. Карпо. 19. Влада. 23. Рабат. 24. Верона. 
26. Паніка. 27. Рента. 28. Саман. 29. Таран.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

ЛЬВІВСЬКА  ПОЛІТЕХНІКА
ВІДДІЛ  МАРКЕТИНГУ  ТА  ІННОВАТИКИ

збирання інформації про наукові розробки
Львівської політехніки та постійне
оновлення бази даних наукових розробок;
формування та постійне оновлення
бази даних покупців наукових розробок;
здійснення комплексу заходів щодо
просування розробок на ринки;

консультування науковців з питань
трансферу технологій та комерціалізації
технологій;
організування участі в міжнародних та
міжрегіональних виставках, ярмарках, які
стосуються інновацій та трансферу технологій;

участь у формуванні планів маркетингової
діяльності;
вивчення потреб споживачів, перспектив
ринків збуту науково-технічної продукції та
відстеження дій конкурентів.

МЕНЕДЖЕР З МАРКЕТИНГУ
НАПРЯМ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ви - креативні та активні, володієте англійською мовою
не нижче рівня B1? Запрошуємо на роботу в молодому дружньому

колективі з перспективою подальшого розвитку та участі
в нових проектах!

МИ ПРОПОНУЄМО:
офіційне працевлаштування

цікаві проекти

молодий дружній колектив

постійний розвиток

роботу в одному з найпрестижніших
університетів України

ДО ВАШИХ ОБОВ'ЯЗКІВ
ВХОДИТИМЕ:

ШУКАЄМО КОЛЕГУ З:
вищою (незакінченою) вищою освітою
вмінням працювати з програмами
пакету Microsoft Office

знанням англійської мови на рівні B1
або вище
здатністю приймати рішення та
ефективно працювати як самостійно,
так і в команді

Якщо Ви відповідальні, бажаєте вчитись та
не зупиняєтесь на досягнутому, ініціативні

та комунікабельні, надсилайте
резюме

(032)258-25-34
marketing@lpnu.ua
facebook.com/lvivpolytechnic

233 к.гол.корп. (вул. Бандери, 12)

НАШ КАЛЕНДАР
13 вересня — День програміста. 
15 вересня — День винахідника і ра- 
ціоналізатора. 
16 вересня — День батька. 
16 вересня — День працівників лісу.

Пам’ятні дати
13.09.1834 — народився Анатоль Свид-
ницький, український письменник.
14.09.1769 — народився Олександр Гум-
больдт, німецький природознавець.
14.09.1845 — народився Iван Бiлик (Руд-
ченко), український письменник i ет-
нограф.
15.09.1789 — народився Джеймс Фені-
мор Купер, американський  письмен-
ник, автор романів „Останній з могі-
кан“, „Звіробій“ тощо.

15.09.1804 — народився Михайло Мак-
симович, український етнограф, істо-
рик i лiтературознавець.
15.09.1907 — помер Iван Тобiлевич 
(Карпенко-Карий), український драма-
тург, один iз зачинателiв українського 
театру.
15.09.1877 — народилася Олена Куль-
чицька, видатна українська художниця.
16.09.1914 — 2500 січових стрільців 
Українського легіону у складі австро- 
угорської армії присягнули на вірність 
боротьбі за визволення України.
17.09.1853 — народився Михайло Пав-
лик, український письменник, публі-
цист, громадський діяч.
17.09.1864 — народився Михайло Ко-
цюбинський, український письменник.
17.09.1939 — радянські війська вступи-
ли на територію Західної України за 
пактом Молотова-Ріббентропа.

18.09.1841 — народився Михайло Дра-
гоманов, український історик, етно-
граф i публіцист, дядько Лесі Україн-
ки.
18.09.1875 — помер Олександр Афа-
насьєв-Чужбинський, український 
поет-романтик.
18.09.1929 — народилася Алла Гор-
ська, українська художниця й діячка 
правозахисного руху 60-х років в 
Україні.
18.09.1956 — помер Іларіон Свенциць-
кий, український філолог і мистец- 
твознавець. Створив у Львові Націо-
нальний музей.
19.09.1841 — народився Анатоль Вах-
нянин, український композитор i 
письменник.
19.09.1953 — помер Климент Квітка, 
український фольклорист i музи-
кознавець, чоловік Лесі Українки.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

Колектив кафедри технічної механіки та динаміки машин ІІМТ висловлює глибоке 
співчуття завідувачу кафедри професору Володимиру Олександровичу Малащенку 
у зв’язку з передчасною смертю його сина

Володимира Володимировича Малащенка.
Поділяємо горе, сумуємо разом з Вами.

Кохані варті 
    теплих слів
А ті, що їх висловлюють, — ви-
нагороди. Так ми собі подума-
ли й маємо для всіх закоханих 
пропозицію: ви пишете своїй 
коханій(ому) зізнання, вітання, 
надсилаєте чи приносите в ре-
дакцію, а ми друкуємо його на 
сторінках „Аудиторії“. Ціна тако-
го вчинку — 20 грн. Зважте, це 
дешевше, ніж запросити свою 
пасію на каву! А на тих, хто кра-
сиво й оригінально виявить свої 
почуття, наприкінці року чека-
тимуть приємні призи. Будьте 
сміливими й щасливими! 
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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. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 4. 
Обсяг  2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 181157

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

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН 

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 першій сторінці— світлина Ірини МАРТИН
На останній сторінці — світлини Наталії ПАВЛИШИН.

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, 
які видав Національний університет 
„Львівська політехніка“: 
студентський квиток на ім’я: Флешко Ми-
хайло Степанович;
студентський квиток № 10999397 на ім’я: 
Рудник Марія Володимирівна;
студентський квиток на ім’я: Михалюк 
Лілія Володимирівна;
студентський квиток № 10999435 на ім’я: 
Дідківська Анна Миколаївна;
студентський квиток на ім’я: Журавчак 
Олеся Ігорівна;
студентський квиток ВК № 11812017 на 
ім’я: Олексюк Руслан Вікторович;
студентський квиток на ім’я: Білик Соло-
мія Денисівна;
залікову книжку на ім’я: Шийовець Мар’ян 
Степанович;
студентський квиток на ім’я: Кривошея 
Микита Віталійович;
студентський квиток № 11341932 на ім’я: 
Винницький Любомир Андрійович;
студентський квиток на ім’я: Омельчук 
Олексій Вікторович;
студентський квиток № 11602210 на ім’я: 
Ничипорчук Владислав Олександрович.

ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
ВІДДІЛ МАРКЕТИНГУ ТА ІННОВАТИКИ

налагодження та підтримання постійного
зв'язку з випускниками;
наповнення та оновлення бази даних;
збирання інформації про випускників;

організування і проведення заходів для
різних сегментів випускників;
вивчення поточних та потенційних потреб
випускників;
постійне оновлення розділів сайту,
що стосуються випускників;

участь у формуванні планів маркетингової
діяльності;
розроблення текстів рекламних та
інформаційних матеріалів;
відстеження дій конкурентів.

МЕНЕДЖЕР З МАРКЕТИНГУ
РОБОТА З ВИПУСКНИКАМИ

Ти - студент, але вже хочеш будувати кар'єру і брати
участь у цікавих проектах? Можеш почати вже сьогодні

разом з Львівською політехнікою!

МИ ПРОПОНУЄМО:
офіційне працевлаштування

гнучкий графік роботи

цікаві проекти

молодий дружній колектив

постійний розвиток та цікаві знайомства

роботу в одному з найпрестижніших
університетів України

ДО ТВОЇХ ОБОВ'ЯЗКІВ
ВХОДИТИМЕ:

ШУКАЄМО КОЛЕГУ З:
вищою (незакінченою) вищою освітою
вмінням працювати з програмами
пакету Microsoft Office

знанням принципів роботи з базами даних

Маєш палке бажання вчитись та досягати
нових вершин - пиши, дзвони або заходь в гості

(032)258-25-34
marketing@lpnu.ua
facebook.com/lvivpolytechnic
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