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Твоя "Аудиторія" святкує
День народження
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ПРО ЩО ЧИТАЄТЕ У ПРЕСІ ТА В ЯКОМУ ФОРМАТІ?
Паперові видання, як книжки, так і преса, схоже,
програють за живучістю й
популярністю своїм електронним побратимам. Але
найбільше вони програють
соцмережам. Бо власне
звідти студенти найчастіше
отримують інформацію, яка
їх цікавить. І те, що факти
можуть бути неправдиві,
що разом із ними в голови
потрапить немало сміття,
якось і не хвилює нікого. Бо
є три підстави обирати читання онлайн — зручно, доступно і швидко. Тому навіть
і не дивно, що на запитання
про улюблену пресу люди,
до яких підходила, реагували так, ніби мова йшла про
якісь давно забуті або й не
знані речі.
Однак є і, певно, будуть ті, хто
любить свіжий запах друкарської фарби й гортання
щойно народжених сторінок.
Тижневик „Аудиторія“, який
читаєте, хоч і має давню
історію (8 жовтня ми відсвяткували свій день народження
вже вкотре!), намагається не
випадати з мейнстріму. Ми
змінюємося й у паперовому
форматі (чи Ви зауважили
наші дизайнерські зміни?), і
в електронному (хто не знав,
то шукайте — audytoriya.
lpnu.ua). Інтернет дає нам
змогу залишатися кольоровими й усередині, а також
приходити до читачів трохи
скоріше. Перевагою паперового видання є можливість
читати його навіть тоді, коли
нема мережі, робити в ньому
помітки, а найцікавіші числа
зберігати.
А ще „Аудиторія“ (як справжня
аудиторія) відкрита до діалогу й пропозицій. Поважний
вік — заснована 1946 року,
зазнала багато технічних
трансформацій і зміни назви — не є перешкодою бути
завжди свіжою й цікавою.
Особливо ми раді творчим
особистостям, які мають
якісь креативні ідеї чи здобутки, й готові поділитися
ними на наших сторінках.

Ярослав Ільчишин, студент першого курсу
магістратури Інституту енергетики та систем
керування:

„Читав би онлайн про подорожі“
Якщо мене щось і цікавить у пресі, то це спорт.
Читати паперові газети незручно, бо вони великі,
займають місце в наплічнику, тому новини футболу волію переглядати у смартфоні. Якби доступ до
бібліотеки Політехніки спростили (достатньо би було
студентського квитка), надали там можливість зарезервувати місце за комп’ютером, то читав би достовірну пресу онлайн — статті про
подорожі (як зручніше й дешевше поїхати в ту чи іншу країну), про те, як знайти
роботу, розмови з успішними людьми.
Анастасія Серафин, студентка першого курсу
Інституту комп’ютерних наук та інформаційних
технологій:

„Читаю про історичні факти“
У дитинстві читала журнал „Барвінок“, а тепер,
звісно, люблю серйозніші речі. Мама читає „Маловідома історія: далеке і близьке“ — додаток до
„Високого замку“, а я його так би мовити підчитую.
Якби було добре видання для молоді, то я б хотіла з
нього дізнатися, де здобути досвід роботи, який вимагають роботодавці. А також — більше про українське кіно, про пізнавальні лекції
для саморозвитку, чим займаються студенти в інших інститутах.
Наталія Денькович, аспірант кафедри
педагогіки та соціального управління
Інституту права та психології:

„Вибираю пресу паперову“
Надаю перевагу паперовим виданням. Бо в них, особливо, якщо статті наукові, можна виділити якісь тези,
матеріал скопіювати. Це простіше для мене ще й тому,
що маю слабкий зір. Серед преси вибираю педагогічну
й мистецьку, наукову чи науково-популярну. Читаю польською, чеською, англійською. Звісно, поважаю й винятково
інтернетівські видання — маю знайомих журналістів у них і читаю їхні статті.
Андрій Співак, випускник Інституту геодезії:

„Паперові видання перейдуть
у мережу“
Я — колишній спортсмен, тому читаю в інтернеті
перевірені сайти про баскетбол. Найменше мене
цікавить політика, бо реклами, яка стосується її,
достатньо і в повсякденному житті. Раніше, коли
був студентом, трохи читав паперовий журнал Men’s
house. На сторінках цього видання для чоловіків цікаво
розкривали теми спорту, сексуальності й акторства. Але
мені здається, що згодом усі паперові видання перейдуть винятково в мережу.
Опитувала й міркувала Наталя ЯЦЕНКО
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ПОСОЛ МАРОККО ВІДВІДАЛА НАШ УНІВЕРСИТЕТ

| Світлина Наталії Павлишин

Ректор Львівської політехніки професор Юрій Бобало
зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом
Марокко в Україні та Грузії Фауз Ель Ашабі.

Львів — перше місто України,
яке вона відвідала з офіційним
візитом на своїй посаді. Посол

підкреслила, що обрала саме
це місто для першого офіційного візиту на посаді тому, що

воно має чудову репутацію у
світі — з точки зору культури
та фахового керування. З керівником нашого університету високоповажна гостя обговорила
можливості для двосторонньої
співпраці.
Говорячи про Львівську політехніку, Посол наголосила, що
наш виш теж має чудову репутацію і вона жодного разу не чула
скарг на навчальний процес чи
умови від студентів-марокканців, які навчаються в нас. До
слова, у Львові навчається 130
студентів з Марокко (більшість
саме у Львівській політехніці), а
загалом в Україні — близько 6
тисяч. Після зустрічі з ректором
Посол понад годину спілкувалася зі студентами — своїми земляками.
Наталія ПАВЛИШИН

В ІАРХ СТУДЕНТЦІ ВРУЧИЛИ ПРЕМІЮ ІМЕНІ ГЕРОЯ
АНАТОЛІЯ ШТАНЬКА
В Інституті архітектури обрали кращу
бакалаврську роботу соціального спрямування.
Рідні героя сучасної російсько-української
війни Анатолія Штанька, який багато років
був викладачем ІАРХ, запровадили іменну
премію, щоб заохотити молодь створювати не
лише бізнес-проекти, а й проекти соціального
спрямування.
— Анатолій Штанько — це
зразок героїзму. Коли виникла
загроза, він взяв зброю й пішов
захищати нашу Батьківщину. Після перших поранень і контузії не
залишився вдома, а повернувся
на фронт. Був добрим архітектором, поетом-піснярем. У нього
є чого повчитися, зокрема безстрашшя, любові, віри в майбутнє. Засновники конкурсу — рідні
героя син Андрій і дружина Валентина, — наголосив під час
нагородження директор ІАРХ
професор Богдан Черкес.
Загалом у конкурсі взяло
участь півтора десятка бакалавр-

ських робіт. Переможницею стала Юлія
Могила, яка нині вже
навчається на першому курсі магістратури.
Студентка підготувала
проект створення реабілітаційного центру для дітей, хворих на
ДЦП. Каже, що головний акцент
робила на зручності та сучасності такого центру, взявши за приклад закордонні аналоги.
— Мусимо пам’ятати, що архітектор створює не лише комерційне, а й комфортне середовище. Переможці отримують
іменну відзнаку й символічну

грошову нагороду, —
зазначив архітектор
та ініціатор запровадження премії Андрій
Штанько.
Наскільки об’ємною
й серйозною є робота
переможниці добре
знає її наукова керівничка, викладач кафедри архітектурного
проектування Оксана Кашуба. Вона підкреслила, що проекти
створення громадських будівель значно
об’ємніші й складніші,
аніж житло. Унікальність комплексу, який робила Юля Могила,
ще й у тому, що тут потрібні були
знання про особливості людей з
інвалідністю. Загалом, викладачка каже, що приємно здивувало
збільшення зацікавлення молоді
проектами соціального спрямування.
Наталія ПАВЛИШИН
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ПІДПРИЄМСТВА ЗАПРОШУЮТЬ НА РОБОТУ
У Львівському міському центрі зайнятості відбувся
великий ярмарок вакансій за участі Львівської
політехніки. Відділ працевлаштування та зв’язків із
виробництвом підготував до заходу електронний
каталог із даними про учасників.
Гасло цьогорічного ярмарку
— „Працюй в Україні! Працюй легально!“. На ньому майже 50 підприємств, установ та організацій
запропонували відвідувачам по-

над 1300 вільних робочих місць
і вакантних посад за більш як 80
професіями та спеціальностями.
Учасники ярмарку вакансій
— люди різних фахів та вікових

категорій. Вони ознайомилися з
пропозиціями, поспілкувалися з
потенційними роботодавцями, дізналися, які послуги їм надає державна служба зайнятості.
Що ж цього разу пропонують
студентам? Оплачувану практику,
стажування, а після закінчення навчання — працевлаштування на різні
інженерні спеціальності, зокрема
кілька підприємств потребує інженерів-механіків. Банки очікують
менеджерів, а готелі — фахівців готельно-ресторанного спрямування.
— Ситуація кардинально змінилася, адже тепер шалено бракує
фахівців, тому працедавці готові
надавати їм привабливі пропозиції,
скажімо, частково компенсовувати
вартість оренди житла, — розповідає керівник виробничої практики
відділу працевлаштування та зв’язків із виробництвом Львівської політехніки Олег Логуш.
Під час ярмарку для працедавців відбувся семінар „Соціально
відповідальне ведення бізнесу“,
на якому йшлося про необхідність
офіційного працевлаштування, відповідальність за порушення правил
при прийнятті на роботу і створення необхідних умов для того, аби
підприємці дотримувалися цих
норм.
Ірина МАРТИН

НА МАЙСТЕР-КЛАСИ І ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ —
ДО БАНКУ
Студенти Дрогобицької філії Інституту підприємництва
та перспективних технологій, які вчаться на
спеціальності „Фінанси, банківська справа та
страхування“, опановують банківські інновації.

Цифровий банкінг —
зблизька
На майстер-класі у філії Приватбанку побували четвертокурсники.
Це один із заходів кафедри, який
відбувся в межах навчально-практичного проекту „Цифрова грамотність та компетентність студентів та
учнів підшефних шкіл“.

— Цифровий банкінг — тема нової навчальної дисципліни „Фінансові технології“, яку студенти ІППТ
розпочали вивчати з вересня. Майстер-клас провів випускник Львівської політехніки, керівник Дрогобицького відділення ПАТ КБ „Приватбанк“ Назар Яцишин. Загалом
до реалізування проекту плануємо
залучити представників банків-

ських установ Львова та Дрогобича,
— розповідає координатор проекту,
доцент кафедри Лев Кльоба.
Основа майстер-класу — інноваційна складова банківських продуктів і послуг ПАТ КБ „Приватбанк“, застосовування сучасних
цифрових технологій обслуговування споживачів. Студенти ознайомилися з останніми змінами в
традиційних каналах обслуговування клієнтів у банківській установі та
продажу банківських продуктів, із
напрямками використання сучасних фінансових технологій у здійсненні банківських операцій.
Студенти зацікавилися найновішими цифровими інноваціями
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банку, до яких належить платіжний
міні-термінал, вхід в інтернет-банкінг через QR-код, оцифровані платіжні картки, поштомат, а також
різноманітні мобільні додатки. Їм
також продемонстрували систему
дистанційного банківського обслуговування — зону самообслуговування 24/7, телефонний банкінг,
SMS-банкінг, смартфон-банкінг,
інтернет-банкінг, РС-банкінг.
— Завдяки змістовному та цікавому майстер-класу студенти отримали ґрунтовні знання зі сучасних
цифрових банківських послуг та
продуктів, — резюмує Лев Кльоба.

На заняття — до
банку
Одне із практичних занять
„банківська система“ третьокурсники провели у дрогобицькому
відділенні Ощадбанку. Зі студентами працювала випускниця Львівської політехніки, заступниця керівника відділення Оксана Лесик.

СТУДІЇ

Навчання відбулося у рамках
співпраці Інституту підприємництва
та перспективних
технологій Львівської політехніки з
фінансово-кредитними установами
Львова та Дрогобича. Тема практичного заняття
— „Сучасне розрахунково-касове
о б с л у го ву в а н н я
клієнтів“. На ньому студенти ознайомилися з основною діяльністю, функціями та операціями, які
здійснюють у банківських установах. Оксана Лесик розповіла
майбутнім банкірам про порядок
відкриття та обслуговування рахунків клієнтів, операції з готівкою та банківськими платіжними
картками. Студенти дізналися як
про традиційні види банківських
операцій, так і останні новації у
справі обслуговування клієнтів
банківської установи та продажу
банківських продуктів, зокрема
йшлося про сутність та переваги
впровадження сучасного on-line
сервісу дистанційного обслуговування рахунків через систему
„Інтернет–Клієнт–Банк“.
Викладачі дисципліни „банківська система“ Лев Кльоба й
Ореста Щербан, які працюють із
третьокурсниками, переконані,
що такі заняття в умовах реальної
роботи банку цікаві та корисні.
Ірина МАРТИН
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Директор Інституту геодезії
професор Корнилій Третяк
став заслуженим діячем
науки і техніки. Таке саме
визнання отримав його
колега з ЛНУ Степан Позняк.
Ще семеро колег з інших
університетів та шкіл отримали звання „Народний
вчитель України“, „Заслужений вчитель України“, „Заслужений працівник освіти
і науки“, „Заслужений діяч
мистецтв“, орден „За заслуги“ ІІІ ступеня.
МОН затвердило десять
стандартів бакалаврського
рівня вищої освіти і один
— магістерського. Вони
містять перелік обов’язкових результатів навчання та
компетентностей, які мають опанувати студенти під
час навчання. У найближчі
місяці буде затверджено ще
понад 150 стандартів інших
спеціальностей. Стандарти
чинні вже від початку цього
навчального року. Це необхідно враховувати під час
розроблення нових освітніх програм та навчальних
планів.
Уряд схвалив концепцію
для визначення шляхів
розвитку громадянських
компетентностей людини.
Вони прописані у Концепції розвитку громадянської
освіти в Україні. Її завдання
— правова освіта й громадянська активність. Концепція фіксує перелік знань,
умінь та навичок, якими
повинна володіти людина
на кожному з рівнів освіти
— від дошкілля і до освіти
дорослих. Скажімо, випускник школи повинен розуміти
засади здорової конкуренції,
нести відповідальність за
свої вчинки, мирно розв’язувати конфлікти, захищати свої права, обстоювати
власну позицію. А під час
навчання у ЗВО треба опанувати принцип верховенства права, сформувати
спроможність зберігати й
примножувати культурні та
наукові цінності.
За матеріалами інформагенцій
та сайту МОН
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УКРАЇНСЬКІЙ НАУЦІ ПОТРІБНІ ТЕРМІНОЛОГИ
Відбулася XV Міжнародна наукова конференція „Проблеми
української термінології СловоСвіт 2018“, на якій обговорили
назрілі проблеми, пов’язані з якомога ширшим упровадженням
українських термінів у професійне мовлення.
Цього разу зібралося
близько 40 учасників. Серед них — француз українського походження Жан
Шидивар, який висловив
свої зауваги щодо чужомовних перекладів
термінів нафтопродуктів
у ДСТУ, а також Андрій
Медведів зі США, який
ознайомив присутніх з
математичними термінами в японських та українських науково-технічних текстах. Серед інших
учасників — фахівці зі
Львова, Києва, Харкова,
Рівного, Одеси, Запоріжжя, Миколаєва, Черкас,
Хмельницького і Лимана з Донеччини, де нині
розташований Донецький
медуніверситет.
Науковці працювали
у двох секціях: у першій обговорили питання
теоретичних засад термінознавства та лексикографії, лексикографії
та міжмовних зв’язків; у
другій ішлося про термінологію природничих і
гуманітарних знань.
Розповідає Богдан
Рицар, голова Технічного
комітету стандартизації
науково-технічної термінології України, голова
програмного та організаційного комітетів конференції, професор кафедри радіоелектронних
пристроїв та систем ІТРЕ:
— Конференцію організовуємо що два роки.
На перших було понад
100 учасників, однак від
2012 року їх поменшало.
Це має кілька причин.
По-перше, наш вісник
„Проблеми української
термінології“ тепер не
має статусу ВАК, тому

їнські назви хімічних елементів: водень, кисень,
срібло та інші замість
латинізованих у чинному ДСТУ.
Хочу наголосити, що
стандартизація — завершальний етап термінотворення — коли
терміном можна послуговуватися на підставі прийнятої норми.
Перший етап — лексикографічний (укладання словників, різні напрацювання), другий
— унормування, тобто
впровадження неологізмів у життя.

Р
що для цього у редколегії потрібно трьох докторів філологічних наук із
Львівської політехніки, які
відтепер повинні мати ще
певну кількість публікацій у науково-метричних
закордонних виданнях.
Друга причина — замало молоді долучається
до дослідження української термінології, адже
в наших ЗВО не готують
фахівців-термінологів.
Третя — з початком війни
ми втратили учасників зі
сходу України та Криму.
Також чомусь утвердилася думка, що з термінами
повинні працювати тільки
філологи. Ні, адже вони
не можуть бути обізнані в
усіх тонкощах певної царини знань. Тому заохочуємо долучатися до роботи конференції фахівців
різних спрямувань — математиків, комп’ютерників,
механіків, геологів тощо,
які мають мовне чуття.

Я

кі проблеми на сьогодні найбільше потребують розв’язання?
— Проблеми впорядкування й відповідності

термінів. До прикладу,
маємо науку магнетизм
і слова, пов’язані з нею:
магнетодіалектрика, діамагнетики, парамагнетики тощо, але чомусь
ми кажемо „магніт“,
„магнітне поле“ замість
правильного магнет, магнетне поле. Усі народи
світу вживають „магнет“
(ми це досліджували), а
французи — наближено
до і. Це перейняли росіяни та країни колишнього
Союзу, серед них і ми,
українці. Другий приклад:
часто ми не розрізняємо
поняття „логічний“ (від
логічність) і „логіковий“
(від математичної логіки).
На часі — надання
українських відповідників русифікованим
та англіїзованим термінам. Торік ми отримали
на опрацювання проект
стандарту термінів з інформаційних технологій
(ІТ) на приблизно 900
сторінках. І були приємно вражені, що майже
всі наші зауваги прийняли розробники. Серед
наших здобутків і те, що
вдалося вибороти укра-

езультатами попередніх напрацювань
конференції є словники,
якими вже кілька років
послуговуються фахівці.
— Перший словник
із термінографічної серії „СловоСвіт“, який ми
видали 2000 року, —
„Англійсько-український
словник-довідник інженерії довкілля“ Тимотея
Балабана з Лос-Анжелеса. Найновіший шістнадцятий словник — „Українсько-англійський словник з радіоелектроніки“
(автори: Б. Рицар, Л. Сніцарук, Р. Мисак).

Ч

ого очікуєте від цьогорічної конферен-

ції?
— Щоб по-справжньому запрацювала Правописна комісія України,
до роботи якої були б залучені, окрім філологів,
також декілька відомих
фахівців-термінологів.
Також хотілося б, щоб Міністерство науки й освіти
запровадило спеціальність „термінологія“, про
що ми щоразу наголошуємо в ухвалах наших
конференцій.
Розмовляла
Ірина МАРТИН
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БІБЛІОТЕКА І НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАНИХ
Вітчизняна наука сьогодні зіткнулася із необхідністю
адаптуватися до нових реалій: наукометричні бази
даних, індексація, відкритий доступ, імпакт-фактор,
індекс Хірша, „хижацькі“ видання. І це далеко неповний
перелік понять, які стали невід’ємними елементами
наукової комунікації. Незважаючи на значну кількість
різноманітних ресурсів, що висвітлюють актуальні
проблеми розвитку науки, дослідникам нових реалій
важко не заблукати в лабіринтах інформаційних
масивів.
Наукова комунікація з точки
зору редакційної колегії передбачає забезпечення якісного
реалізування моделі наукового
видання — закритого чи відкритого доступу. Ініціатива відкритого доступу набуває дедалі
більшого поширення. Вона має
надавати безкоштовний, швидкий, постійний повнотекстовий
доступ до наукових публікацій у
режимі реального часу.
Наукова комунікація з точки зору науковця передбачає
необхідність репрезентувати
результати досліджень міжнародній науковій спільноті в
авторитетних наукових виданнях. Індикатором статусності
наукового видання є, зокрема,
його індексація у міжнародних
наукометричних базах даних
(НМБД). Відповідно до змін, унесених до „Порядку присвоєння
вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам“
від 6.02.2017 р., пріоритетними
виділено бази даних Scopus та
Web of Science. Використовуючи пошуковий інструментарій
указаних НМБД, науковець має
змогу підібрати якісний журнал
для публікації своєї статті та
оминути несумлінні „хижацькі“
практики. Слід зазначити, що левову частку якісних, високоцитованих наукових статей публікує
четвірка видавництв: Elsevier,
Wiley, Springer Nature Taylor &
Francis.
Обираючи науковий журнал
для публікації, науковцю варто
звернути особливу увагу на бізнес-модель видання. Бізнес-модель журналу закритого доступу
має передбачати чітко визначені
права автора, зокрема, на публі-

кацію препринту або постпринту
своєї статті. Дедалі більшої популярності серед авторів набуває
публікація статей у відкритому
доступі, де стратегію „золотого
шляху“ зреалізовують шляхом
публікації у журналах відкритого доступу; стратегію „зеленого
шляху“ відкритого доступу науковці зреалізовують шляхом самоархівування своїх праць в інституційних репозитаріях або на
платформах типу ResearchGate,
Figshare, Zenodo. Між експертами та науковцями проходять жваві дискусії про переваги та недоліки формату відкритого доступу.
Проте однозначним є той факт,
що представлення наукової праці у відкритому доступі сприяє
покращенню її „видимості“ та
підвищенню швидкості появи
цитувань, а не збільшенню їхньої
кількості. До прикладу, статтю,
опубліковану в журналі, індексованому у Scopus, та водночас
розміщену у відкритому доступі
на ResearchGate, протягом року
було процитовано лише 1 раз,
але прочитано 1600 разів.
У напрямі надання послуг із
питань наукометрії активну діяльність провадить Науково-технічна бібліотека (НТБ) Львівської
політехніки. З метою покращення репрезентації наукового доробку університету фахівці НТБ
консультують науковців як створювати персональні профілі у
Google Scholar, ідентифікатори
ORCID і Researcher ID. До речі,
отримати консультацію з питань
наукометрії можна тоді, коли
заповниш відповідну форму в
розділі Послуги→Індивідуальна
консультація на веб-сайті книгозбірні.

Репрезентація вітчизняної
наукової періодики в міжнародних НМБД становить проблемну
зону галузі наукової комунікації.
Незначну динаміку інтеграції вітчизняних видань у міжнародний
інформаційний простір маємо через їхню невідповідність
базовим вимогам до наукового
журналу міжнародного зразка.
Розроблення єдиної концепції
наукового журналу дозволить
трансформувати вітчизняну наукову періодку на якісно новий рівень. Саме цим шляхом прямує
НТБ як науково-інформаційний
центр Львівської політехніки.
НТБ модернізує своє функціонально-цільове призначення в
руслі сучасних тенденцій розвитку науки. Вагомим напрямом
її діяльності стало провадження
багатоаспектної роботи щодо
адаптації оформлення та організування контенту академічних
видань, що випускають навчально-наукові інститути й кафедри
університету, до вимог вітчизняних та міжнародних стандартів. У цьому аспекті ключовим
завданням НТБ є здійснення науково-методичної та консультаційної діяльності для актуалізації
оформлення контенту існуючих
та створення нових академічних
видань Львівської політехніки
відповідно до вимог провідних
НМБД.
Принципи організування та
функціювання наукового журналу представлено на офіційному
веб-сайті книгозбірні в розділі
Науковцеві→Наукометрія→Вимоги до наукових журналів для
просування в наукометричні
бази даних. Вони є результатом
аналітико-синтетичного опрацювання вимог провідних світових НМБД Scopus, Web of Science
та Index Copernicus. Комплексне
реалізування вказаних принципів забезпечить відповідність наукового журналу міжнародним
стандартам як джерела якісного
наукового контенту та достовірного наукового знання.
Андрій АНДРУХІВ,
директор НТБ
Аліна ПЕТРУШКА,
провідний спеціаліст НТБ
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ЯКИМ Є БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС ПО-ФІНСЬКИ
ВЖЕ ЗНАЮТЬ У ПОЛІТЕХНІЦІ
Про особливості розвитку вищої освіти за Болонським
процесом у Фінляндії говорили у Львівській політехніці
2 жовтня на семінарі, який організував Міжнародний
інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою разом
із кафедрою педагогіки і соціального управління
Інституту права та психології.

| Світлини Наталії Павлишин

Провідний науковець, докторант Фінського інституту
дослідження освіти (Finnish
Institute for Educational
Research, University of
Jyväskylä), колишній член
Ради вищої освіти Фінляндії
Тімо Унто Ала-Вахала (Timo
Ala-Vähälä) представив лекцію „Вища освіта у Фінляндії
в контексті Болонського процесу: система управління та
аудиту якості освіти“.
Гість ознайомив присутніх із запровадженням Болонського процесу в Європі,
його зародженням, зосередивши
увагу на головних етапах і змінах,
які відбувалися у вищій освіті.
Він зокрема наголосив, що залученість до Болонської угоди
— абсолютно добровільна, тобто
її підписання не вимагає ратифікації від сторін. Крім цього, усе,
що стосується Болонського процесу може відрізнятися в різних
країнах. На рівні окремої країни
Болонський процес є своєрідним
поштовхом до розвитку вищої
освіти, тож уряди держав можуть
вдосконалювати законодавство,

щоб продовжувати розвивати систему вищої освіти.
Що два роки відбуваються
конференції, в яких беруть участь
країни, які підписали цю декларацію. І представники будь-якої країни-учасниці можуть запросити аудит із іншої країни для перевірки
розвитку своєї вищої освіти.
— Європейська спільнота може
робити внески до вищої освіти,
підтримуючи впровадження інновацій. Члени Європейського Союзу
несуть відповідальність за зміст і
організацію освітнього процесу.
Уже чимало часу
одним із головних акцентів Болонської системи є студентська
мобільність. Вже
перші обміни показали різний рівень знань, тому
обміни потрібні,
щоб можна було
взаємно на однаковому рівні впроваджувати різні
ініціативи, — наголосив доповідач.
Також завдяки впроваджен-

ню Болонської системи стало
зрозуміло, що всі кроки треба
робити поступово й паралельно.
Тож ЄС розробив власні принципи, рекомендації та своєрідні індикатори, яких усі держави
мають дотримуватися, щоб йти
в ногу.
Основними мотивами для
розроблення цих рівнів є передовсім забезпечення прав
споживачів. Задекларовано,
що визріла необхідність у
розбудові міжнародних вимірів вищої освіти. Студенти,
куди б не їхали за обміном
на навчання, мають бути захищені від низького рівня викладання.
У Фінляндії оцінку вищої
освіти запровадили ще на
початку 1990-х років. Та аудит у системі фінської вищої
освіти не спрямовано на оцінювання й з’ясування недоліків, аби запровадити санкції. А,
навпаки, вони за те, щоб аудит
спрямувати на оцінювання процесів, аби вдосконалювати якість
освіти та інші послуги, що надають університети. Крім цього, у
Фінляндії дбають не стільки про
те, щоб перейняти чийсь досвід вищої освіти, а спрямовують
свою діяльність на вдосконалення власної якості.
Насамкінець Тімо Унто Ала-Вахала виокремив такі пункти:
— найважливіше — це результати освітніх процесів і процедур,
зреалізованих в освітній галузі та
система внутрішньої якості;
— гарантувати якість роботи
агенцій можна через: взаємне
оцінювання й через структури,
що їх сформовано на основі агенцій забезпечення якості, які будують на противагу структурам,
сформованим між університетами, а також через незалежні
структури;
— завдання й цілі можуть
відрізнятися в різних країнах.
Наприклад, у Фінляндії головна
мета — підтримати інституції в
ході реалізування їхніх цілей.
Наталія ПАВЛИШИН
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ШЛЯХ ДО ВІРИ НЕ ЗАВЖДИ ПРЯМИЙ
„Молодь. Віра. Покликання“ — такою була тема ХІ Екуменічного
соціального тижня, який відбувався 4–6 жовтня у Львові.

Відкриваючи захід,
ректор Українського
католицького університету о. Богдан Прах
зазначив, що цьогорічна тема особливо актуальна.
— Ми завершуємо
перше п’ятиліття після багаторічних зривів
українського народу
на Майдані. За цей час
відбулися великі зміни у свідомості українців і вони тривають.
Наша молодь плекає
надію, вона готова до
конструктивних змін,
хоче вчитися, працювати, змінювати наше
суспільство. Проте ми
також спостерігаємо
як у суспільстві зростає
зневіра, — наголосив
о. Богдан Прах.
Від імені ректора
Львівської політехніки
професора Юрія Бобала організаторів і учасників заходу привітав
проректор Роман Корж,
зауваживши, що нині в
університетах плекається молода еліта нашої країни. А найбільшою цінністю розвитку

держави є саме небайдужі, активні люди.
— Розумна молодь,
яка вірить у Бога — це
наше майбутнє. Та особливо важливо допомогти відкрити їй віру.
Переконаний, що в певний момент у кожного в
житті з’являються люди,
які можуть підказати,
підтримати. Тому так
актуально нині подбати
про розвиток інституції
менторства, — додав
заступник міського голови з питань розвитку
Андрій Москаленко.
Дискутуючи про соціальну місію сучасної
молоді, проректор із
питань призначення та
місії УКУ Мирослав Маринович, зазначив, що
кожне молоде покоління має від Бога привілей: протиставитися
лукавству попередніх
поколінь. І на цьому
тримається діалектика
життя. Та цей привілей
триває недовго. Бо покоління, яке було молодим і творчим, дуже
швидко починає заслуговувати на те, щоб

йому протиставилося
покоління, яке підростає.
Серйозним викликом сучасності, на його
думку, є те, що силові
прийоми в світі стають
щораз прийнятнішими.
У масовій свідомості
відчутно знижується
поріг до поширення
ненависті. А свідомо
сконструйована брехня (фейки) стають мовою масового ураження. Поріг до вживання
брехні катастрофічно
знижується.
— Світ, у який ми
запрошуємо молодь,
є дуже токсичним. Як
молодь у ньому себе
поведе? Є два шляхи:
відкинути лукавство
своїх попередників, які
надягають маски миротворців-правдолюбів і,
розмалювавши насильство на своїх прапорах,
як це роблять у Європі,
взятися до неонацизму,
або ж, запропонувати
радикальний процес
очищення суспільства
— це дасть шанс появитися живому і здо-

ровому організмові, —
підкреслив Мирослав
Маринович.
Він акцентував на
тому, що важливо, якою
буде позиція Церкви. Бо поміж добрими
прикладами є випадки,
коли декларуємо одне,
а живемо за іншими
правилами.
— Якщо молодь обере шлях преображення,
то чи Церква стане їм
супутником на ньому?
На жаль, сьогодні Церква часто обмежується „синицею в жмені“:
ходити щонеділі до
церкви, оплатити потреби пароха і все. Як
часто молодечі запитання сприймають як
бунтарство, як атаку
на Церк-ву і мало як не
єресь! Як часто в очах
церковної громади виглядати християнином
важливіше, аніж бути!
Це все обертається тим, що зазначав
Папа Франциск, проповідуючи в Естонії,
багато молодих людей не йдуть до Церкви, бо відчувають, що їй
нічого їм запропонувати, бо вона просто не
розуміє їх. Шлях до віри
далеко не завжди є прямий. Молоді потрібно
через любов допомогти
прийти до віри, — додав
Мирослав Маринович.
Сьогодні, як наголосили під час дискусії,
важливо також не тішити себе оманливою
впевненістю, що Церква має найвищу довіру в суспільстві. Треба
бачити насамперед напівпорожні храми. Нині
молодь не має чекати,
коли Церква йтиме до
неї, але й Церква не повинна стояти на місці і
чекати. Повинен відбуватися рух назустріч.
Наталія ПАВЛИШИН
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КОЛИ БРАКУЄ ГРОШЕЙ НА ПОДОРОЖІ
Я страшенно люблю подорожувати, особливо мене
приваблюють екзотичні країни, зокрема східні.
Але мандрівки за кордон — це, як-не-як, витрати,
бюрократична тяганина, потреба вільного часу.
Книжки — значно дешевший, але не менш захопливий
спосіб пізнати світ, тим паче — країни Сходу, культура
яких відома своєю закритістю. Отож впускаю вас до
своєї бібліотеки та пропоную подорож абсолютно
нетуристичними маршрутами.

Міст між Сходом
і Заходом
„Убивця з міста абрикосів“
—
репортажі польського
журналіста Вітольда Шабловського про
життя та культуру Туреччини. Репортерові вдалося віддзеркалити симбіоз
двох турецьких держав: світської
та затято традиціоналістської, які,
суперечачи одна одній, все-таки
існують поряд, разом із усіма своїми явищами: дискотеками й Рамаданом, гостинністю до чужинців і
вбивствами честі, міні-спідницями
та хіджабом, легалізованою проституцією й релігійним фанатизмом, що зумовлює повну відсутність сексуальної освіти. Навіть
якщо ви бували на турецьких курортах і відвідали всі архітектурні
пам’ятки, праця Шабловського познайомить вас зі зовсім іншою Туреччиною. До слова, книга містить
репортаж про Мехмета Алі Агджу,
котрий вчинив замах на Івана Павла ІІ. Саме ця історія дала назву
збірці репортажів.

Недитячий Пакистан
очима дитини
Історія незламної боротьби за
право на освіту,
описана в автобіографії юної пакистанки
Малали
Юсуфзай, паралельно відкриває
читачеві звичаї,

традиції, закони та побут країни,
знайомить із політичною ситуацією. Уже в 11 років Малала вела блог
для ВВС про життя в її рідній долині
Сват тоді, коли терористичний рух
„Талібан“ спробував захопити владу. Коли дівчині було 15, таліби перехопили шкільний автобус, яким
та поверталася додому, і вистрелили їй у голову. Куля пройшла крізь
мозок, шансів на життя майже не
було. Але пакистанська активістка
не лише одужала, а й стала наймолодшою лауреаткою в історії Нобелівської премії. Більше — у книзі „Я
— Малала“.

Хургада
і Шарм-ель-шейх —
це не Єгипет
„Єгипет: харам, халяль“ —
книга польського журналіста
Пьотра Ібрагіма
Кальваса, який,
прийнявши іслам, разом із
дружиною та
дітьми мігрував до Єгипту.
Репортажі Кальваса — результат
його філософсько-антропологічних досліджень. Вивчаючи країну
зсередини, автор зачепив низку
заборонених тем (обрізання жінок,
секуляризм, критика уряду тощо).
Коли книжка вийшла друком у
Польщі (навіть не в Єгипті), єгипетська влада почала переслідувати
Пйотра, через що родині довелося
втекти з країни й мігрувати вдруге
— тепер уже на Мальту. Причина
такої реакції, передовсім, у доволі
критичному погляді на іслам, не-

зважаючи на те, що сам автор —
мусульманин. Чому єгиптяни вбивають собак, не слухають музики
та воліють бути збитими автомобілем, аніж скористатися підземним
переходом, чому вони трактують
інновації як зло, послуговуючись
найновішими гаджетами, досі вдаються до жертвоприношення та бояться демократії — про це та інше
читайте в книзі.

Подорож у минуле

Наступна книга перенесе вас
не лише географічно, а й у часовому просторі
— це мандрівка не до східної, однак — не
менш екзотичної
країни. „Наша
маленька ПНР“ — творчий журналістський експеримент уже
згаданого польського репортера
Вітольда Шабловського та його
дружини Ізабелли Мейзи. Пара
хотіла дізнатися, як жилося їхнім
батькам, а тому відмовилася від
усіх побутових благ ХХІ століття і
перемістилася на понад 30 років
назад — у часи Польської народної республіки, коли замість туалетного паперу використовували
старі газети, а в чергах за продуктами збивали ноги. Подружжя
вирішило вивчити історію й побут
початку 80-х, спробувавши відтворити тогочасну атмосферу для
цілковитого занурення в експеримент. Основною метою незвичайного задуму було дослідити, що
Польща отримала із поваленням
комуністичного ладу. Підготовка тривала неповний рік. У липні
2011-го репортери, у „прикиді“
80-х років, і їхня дворічна донька, одягнена у ситцеву пелюшку
та цератові трусики, переїхали до
совкової квартири у промисловому районі Варшави — вони забули
про комп’ютер, інтернет, мобільний зв’язок, всю автоматизовану техніку, зручний одяг і якісні
засоби гігієни. Експеримент не
припинили навіть тоді, коли пара
дізналася, що чекає на дитину.
Анастасія МОЗГОВА
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„ПОТРІБ“ ІЗ НЕПОТРЕБУ, АБО ЗМІНИ — МОЖЛИВІ!
Хто шукає — той знаходить. Приказка відома і правдива.
Четвертокурсниця кафедри історії, музеєзнавства та
культурної спадщини ІГСН Ілона Шевчук аж ніяк не
бачила себе в дизайні. Але… життя приносить приємні
несподіванки. Нині дівчина розпочинає свій новий
проект „Потріб“ — дає друге життя вживаним речам,
перетворюючи їх у дизайнерські сукні та елементи
побуту.
— Завжди хотіла навчатися у
Львові, бо це місто архітектури,
сильне у громадському секторі, а
ще — близько гори й кордон недалеко (люблю мандри). Та, обираючи професію, шукала щось,
у чому зможу розвиватися. А,
розпочавши навчання, поставила собі за мету не просиджувати
час у гуртожитку. Коли дізналася
про студентську організацію BEST,
вирішила долучитися до її діяльності. Спершу було боязко братися
за якийсь проект, але згодом вирішила, а чом би й ні, адже є люди,
які готові підтримати. Перший великий проект, до якого взялася, —
Інженерний ярмарок кар’єри. Це
коштувало чималих зусиль, але
результат був дуже добрий, —
розповідає Ілона.
Насправді з BEST все тільки почалося. Як каже дівчина, там вона
усвідомила власні можливості, а
потрапивши в ГО „Будуємо Україну разом“ („БУР“), відчула себе
частиною громади. Ілона разом з
іншими волонтерами їздила спершу на Донеччину, а минулого літа
— на Луганщину. Коли ти допомагаєш іншим – змінюєшся й сам. Це
мотивує й надихає.
— „БУР“ — це можливість показати, що можна щось робити, а
не чекати. Це як, наприклад, програма „Добрий сусід“, коли люди в
чаті списуються: кому, де і в чому
потрібна допомога і знаходять
можливості, щоб розв’язати це.
Хотіла б і в своєму рідному Підволочиську (Хмельниччина) започаткувати щось схоже. Та для цього
обов’язково потрібна команда, бо
замало зробити, треба це ще й
підтримувати і розвивати, — додає
активістка.
Кажуть, що більше дізнаєшся,
то більше потребуєш знань. За цим
принципом живе й Ілона. Десяти-

місячне навчання в Українській
академії лідерства, яке студентка
нещодавно завершила, відкрило
нові шляхи для розвитку. Каже,
що УАЛ загалом розширила її світогляд і додала віри у власні сили.
А ще, завдяки курсу із психології
та самоаналізу, почала усвідомлювати свої емоції, аналізувати їх,
приймати людей такими, як вони
є. А також, що було зовсім нелегко, — визнавати свої помилки й
розуміти, що багато чого не знає,
але може навчитися.
— В УАЛ на свято Миколая ми
вирішили для громади підготувати невеличкі подарунки — пошили
майже 300 ангелят. А ще — готували індивідуальні подарунки від
„Таємного Миколая“. Я захотіла
пошити ковдру з клаптиків тканини. Тоді, за позиченою старою
швейною машинкою думала: як
на ній взагалі шити одяг, скільки

ковдр потрібно пошити й продати,
щоб купити для себе нову швейну
машинку? І зрозуміла: це триватиме надто довго. І те, що в УАЛ
навчили звертатися за допомогою
— подіяло. Я попросила друзів допомогти відзняти відео, зробила
пост на своїй сторінці у фейсбуці
і була здивована, коли за три дні
мені скинули 7 тис. грн. — і моя
мрія здійснилася, — додала моя
співрозмовниця.
Уже нині, знайшовши однодумців, Ілона Шевчук формує загальну
концепцію діяльності швейної майстерні. Це буде відкритий творчий
простір, де всі охочі зможуть вчитися, працювати, а також бачити,
як відбувається виробництво, як
обробляють одяг перед роботою. А
ще це буде місце, куди можна принести вживаний, але в доброму
стані, одяг. Головний акцент робитимуть на моделюванні та пошитті
одягу, предметах інтер’єру. Ілона
хоче створити колекцію суконь із
українськими діячами, визначними архітектурними пам’ятками й
брендами міст. Уже має дві сукні
— з портретом Тараса Шевченка
та Михайла Грушевського. Каже,
коли вдягає якусь із них, то люди
дуже зацікавлюються. Розглядають, готові замовити схожі.
— Як багато маємо можливостей для розвитку, я зрозуміла
після поїздок із УАЛ до Ізраїлю
та Європи. Ізраїль — за розміром
приблизно як Одещина. Багато років ця держава перебуває у стані
війни. Але люди не здаються, борються за свою країну. Я була шокована, як на піску вони вирощують
і експортують таку величезну кількість продукції. А також тим, яке в
них бережливе ставлення до своєї
історії, які в них потужні музеї. Ще
побувала в Італії і Швейцарії, їхали
через Польщу, Бельгію й Угорщину.
Там ознайомлювалися зі системами державного керування. Експедиція була трохи складна, але дуже
корисна. Після цього я вирішила
взятися за креативну економіку,
пов’язану з екологією. Впевнена,
що з проектом „Потріб“ зможемо
показати: локально теж можливо
багато що змінити, — наголосила
насамкінець Ілона Шевчук.
Наталія ПАВЛИШИН
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МОЇ СТУДЕНТСЬКІ РОКИ В ПОЛІТЕХНІЦІ
Почалися нові
порядки. При кожній
нагоді нові господарі
скликали „мітинги“,
на які зганяли всіх,
кого могли. Там відбувалося ідолопоклонство „батькові
народів“ Сталінові,
захвалювалося „мудре“ керівництво
комуністичної партії
та щасливе й багате
життя під сонцем
„найдемократичнішої у світі“ сталінської конституції.
Ті самі фрази повторяли безконечно, аж до огиди.
Позитивним було лиш те, що досі
придушена українська мова стала панівною і наші люди одержали
працю.
Українське та польське населення ставилося до нових господарів стримано і вичікуюче.
Я вирішив повернутися до Львова та продовжувати студії. Замешкав у Першому домі техніків по
вул. Ісаковича (тепер І. Горбачевського. — Ред.). До війни це був
гуртожиток для студентів Політехніки, досі для українців недоступний. Моїм співмешканцем у кімнаті
був старший колега, знаменитий
спортовець Роман Рибачек (Кабза).
Я записався на третій рік механічного відділу. Політруки вимагали
від нас бути політичними активістами, готуватися до вступу в комсомол. Вони втручалися до всього,
кермували усім студентським життям. Мали вони свою сітку шпіонів,
донощиків. Щоби якось удержатися та продовжувати студії, мусив і я
стати якимсь активістом. Я вибрав
для себе спорт і тіловиховання, старався стати членом студентського
спортивного комітету. Воно не було,
однак, просто, бо треба було прилюдно сповідатися, хто ти, яке твоє
„соціальне походження“, що ти робив до війни, до яких організацій
належав і т.д. Усі присутні мали
право випитувати, що хотіли. І так
треба було оборонятися перед закидами українського націоналізму,
бо це був головний гріх, який нам
закидали члени комітету. Мені вдаЗакінчення. Початок у чч. 27, 28.

лося пояснити, що
товариство студентів
Політехніки „Основа“ та Карпатський
лещетарський клюб,
до яких я до війни
належав, не були націоналістичними організаціями, та переконати присутніх, що
я не гнобив ані робітників, ані селян. Так я
став членом спортового студкому Політехніки.
Нова влада залюбки влаштовувала різні „всенародні“ паради. Пригадую таку першу,
влаштовану у Львові з нагоди роковин жовтневої революції. Очевидно, ніхто на ці імпрези не хотів добровільно ходити, але про участь у
них подбали політруки, які зганяли
всіх працівників із установ і заводів, залізничників, учителів, учнів
та нас, студентів. Мені політрук
доручив нести дрючок, на якому
був причеплений портрет Мікояна,
який тоді був членом політбюро. От
ми стоїмо й чекаємо на нашу чергу,
щоб піти далі, чекаємо годину або
й більше, і вже деякі починають втікати. Я теж хотів, але що робити з
Мікояном? Колеги мене заслонили,
і я встромив дрючок з ідолом у щілину між бруковими каменями на
вулиці, і ми повтікали
Незабаром нас переселили до
Другого дому техніків, по вул. Косинєрській (тепер І. Карпинця. —
Ред.) — наприкінці вул. Кадетської
(тепер Героїв Майдану. — Ред.).
Раніше там жили тільки „ендеки“.
Я замешкав у кімнаті з Влодком Коренем та Борисом Борисовським,
який був росіянином, але не з Радянського Союзу.
Тим часом розходилися тривожні вістки про арешти промінентних українців, масові вивози
до Казахстану та інших республік
Радянського Союзу. Щоби уникнути арештів, наші люди втікали на
захід, на території, окуповані німцями. Багато моїх приятелів також
перейшли нелегально кордон на
ріках Сян та Буг. Чим далі, тим тяжче було це робити, бо більшовики
зміцнили сторожу. Я не думав утікати, бо вважав, що не допустився

жодного прогріху супроти нової
влади і не хотів залишати маму й
сестру.
Однак і серед студентів розпочалися арешти. Якось довідуємось,
що Богдана Стефанівського, колишнього голову „Основи“ викликали до деканату, звідки його забрав
НКВД, і ми вже його більше не бачили. Така доля спіткала й інших
провідних студентських діячів із
„Основи“.
Треба було якось перебути небезпечний час, який ми всі вважали тимчасовим. Я вже не почував
себе впевнено у студентському
гуртожитку і вирішив замешкати
у квартирі кревняка Ярка Рубля —
судді Баліцького. Сам Ярко виїхав
зі Львова. Однак я довго зволікав
із переселенням, бо там були вибиті шиби, погане опалення і зима
1940 року була надзвичайно люта,
а в нашому гуртожитку було тепло.
Я влаштувався на працю інструктором із фізкультури у Пожежній сторожі Львова. Цю працю вистарав
для мене вже згаданий Борис Борисовський, який там був секретарем. За те я діставав харч, скромну
зарплату й мав удень вільний час,
щоб навчатися.
Одного дня в гуртожиток прийшли енкаведисти й зробили обшук
у кімнаті, де жив мій друг Стефко
Олійник. Про це я довідався від
Міська Паука, який був свідком цієї
події, бо саме тоді зайшов у кімнату Олійника. Окрім кількох книжок
передвоєнного видання, у Стефка
нічого не знайшли, але звеліли йти
з ними. Стефко почав складати
порозкидані речі, бере плащ, щоб
повісити на гачок на дверях, і в ту
мить вискакує блискавично з кімнати, замикає її на ключ, залишивши
там енкаведиста.
Що нам робити? Чи йти у підпілля, чи втікати за кордон, чи повертатися до гуртожитку? Ми вибрали
останнє, бо через свою наївність
думали, що ми нічого злого новій
владі не зробили і не маємо чого
боятись. Може, Стефко Олійник
чимось завинив, тому за ним приходили?
Навпроти моєї кімнати жив Влодко Гошко (Уйо). Він мав дуже гарну
сестру. Уйо був, мабуть, членом
підпілля, бо показував мені пістолю, більшу як він сам, та вихваляв-
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ся, що з нею він вибирається „зробити большевикам декілька збитків“.
Одразу після випадку зі Стефком
Уйо зник, та за якийсь час нав’язав із нами контакти. Одного ранку
прийшов енкаведист, щоб арештувати Уя, і наказав мені повідомити
в НКВД, якщо Влодко з’явиться. Він
думав, що я видам свого друга?
Тим часом Західну Україну з
великими фанфарами офіційно на
народних зборах, на які большевики зігнали „депутатів“ та усіх, кого
могли, прилучено до Радянського
Союзу. Як наслідок того ми дістали
„пашпорти“, які стверджували наше
радянське громадянство. Потім
мене покликано до служби в Червоній армії.
Одного дня у Політехніці викликав мене політрук і сказав, що незабаром відбудуться великі парадні
збори перших „допризовників“ в
Оперному театрі, і мені треба виголосити промову. „Але ти не хвилюйся, ми тобі усе скажемо, що треба
говорити“, — заспокоїв мене політрук. Я вирішив негайно переселитися до квартири Баліцького.
На другий день зустрів Бориса
Борисовського, і він мені каже: „Цієї
ночі о 3 год. ранку за тобою приходили, втікай!“.
Мені не треба було цього двічі
казати — обернувся на п’яті та й
зник!

ПРОСВІТА

Вже пізніше в Америці я зустрівся з другим співмешканцем
моєї кімнати — Влодком Коренем,
який мені про ту ніч переповідав
і описав, яку внутрішню боротьбу
пережив росіянин Борис Борисовський, який вибирав між двома лояльностями: до „своєї“ держави,
Радянського Союзу, чи до свого
колеги-студента. Як чесна людина
він вибрав другу.
Щойно пізніше я усвідомив, яке
мав надзвичайне щастя, що збігом
обставин якраз того вечора не пішов до гуртожитку. Усі мої колеги, які тоді були заарештовані або
викликані до деканату, безслідно
пропали. Ні я, ні ніхто інший про
них вже ніколи більше не чув, ані
не бачив.
Я послав вістку до Надвірної,
що мушу втікати, отримав прощального листа від мами з її благословенням на непевну дорогу.
З Гошком та Олійником готувався до втечі за кордон. Та одного
разу вони на умовлене місце не
прийшли. Більше ніхто їх уже не
бачив...
Тоді я, Місько Паук і Богдан Шеремета подалися за Сян до Польщі, яка тоді була під німецькою
окупацією. Але це вже тема іншого
епізоду моїх споминів*.
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До Дня захисника
України
Урочисте відкриття виставки
„Нескорені“, присвяченої пам’яті політехніків, які в різні роки
боролися з польським, німецьким і радянським окупаційними режимами
Оргкомітет

Роман ГАВРИЛЯК

* Від 1943 до 1945 р. Роман Гавриляк воював у складі дивізії „Гaличина“
в Словаччині, Словенії й Австрії. Командував чотою для ударних завдань,
котра взимку була лещетарською.

НАШ КАЛЕНДАР
14 жовтня — Покрова Пресвятої Богородиці.
14 жовтня — День захисника України.
17 жовтня — Міжнародний день боротьби з бідністю.

Пам’ятні дати
11.10.1835 — на Поділлі загинув легендарний Устим Кармелюк.
11.10.1889 — помер Джеймс Прескот
Джоуль, англійський фізик, автор відомих праць із електромагнетизму; відкрив закон, що характеризує теплову
дію електричного струму.
12.10.1492 — іспанська експедиція Христофора Колумба відкрила Америку.

12.10.1624 — напад запорожців на Царгород.
12.10.1892 — народився Михайло Кравчук, відомий український математик.
12.10.1957 — від рук більшовицького
агента загинув Лев Ребет, діяч ОУН.
13.10.1865 — помер Петро Гулак-Артемовський, український поет, байкар.
14.10.1942 — створення Української
Повстанської Армії (УПА).
15.10.1895 — народився Володимир
Ґжицький, український письменник.
15.10.1959 — у Мюнхені від рук агента
КГБ загинув Провідник ОУН Степан
Бандера.
16.10.1596 — початок Берестейського
собору, який проголосив унію (союз)
Православної Церкви в Україні з Римським папським престолом.

16.10.1903 — помер Михайло Обачний (Косач), український письменник i перекладач, брат Лесі Українки.
16.10.1936 — помер Тимотей Бордуляк, український письменник.
16.10.1987 — у Львові створили Товариство Лева.
17.10.1831 — Майкл Фарадей відкрив
явище електромагнітної індукції.
17.10.1887 — помер Ґустав-Роберт
Кірхгоф, німецький фізик.
17.10.1936 — народився Іван Драч,
український поет і громадський
діяч.
17.10.1990 — на Майдані Незалежності в Києві закінчилося голодування студентів, які домоглися від
Верховної Ради УРСР ухвалення постанови про виконання своїх вимог.
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ПЕРЕД’ЮВІЛЕЙНІ „КОНТРАСТИ“ —
ВІКЕНДИ З МУЗИКОЮ
24-й Міжнародний фестиваль сучасної музики
„Контрасти“ цього року — це дев’ятнадцять подій
упродовж трьох п’ятниць-неділь від 5 до 21 жовтня.
Електронна музика, джазові композиції для духового
оркестру, відео- та аудіо- перформанси, сольні речиталі,
лекції, майстер-класи — програма фесту насичена й
розрахована на слухачів із різними музичними смаками.
Генеральний директор Львівської
національної філармонії Володимир
Сивохіп ще перед відкриттям „Контрастів“ зазначив, що організування такого заходу є вже доброю традицією.
Крім цього — особистим здобутком,
бо фестиваль вдався (хоч і ще триває),
оскільки всі його учасники приїхали й
усі твори прозвучать. І під час цьогорічного фестивалю вже йтимуть перемовини з музикантами-гостями про
чергові, „дорослі“ (як-не-як — 25-і)
„Контрасти“.
У програмі „Контрастів“ — багато
творів, написаних спеціально на замовлення організаторів фестивалю,
багато творів композиторів-ювілярів,
зокрема Мирослава Скорика. Концерти, в яких задіяні оркестри з різних
міст України й закордону, відбуваються у Львівській національній філармонії, а також у концертній залі ЛНМА
ім. М. Лисенка та хоровій школі „Дударик“ (Храм Святого Лазаря). Координатор фестивалю Юрій Булка звертає
увагу на зміну часового формату фестивалю: концерти зосереджені у три
п’ятниці, суботи й неділі, а серед тижня — лише окремі події. Це зумовлено
бажанням організаторів фесту дати
змогу слухачам відвідати концертів
якнайбільше, а поза тим — відпочити.

Окрім того, що музиканти даватимуть концерти, вони, насамперед
— молоді, будуть і вчитися. VII Міжнародні майстер-класи нової музики COURSE. New generation зберуть
молодих композиторів із Німеччини,
Австрії, Польщі, Туреччини та України,
щоб ті змогли завершити й відшліфувати свої твори.
Під час „Контрастів“ відбудеться
десять світових та багато українських
музичних прем’єр, які припадуть на
перші й останні дні фестивалю. Зокрема, уже відбулася прем’єра твору
Ганса Шаубля, який за життя композитора не звучав.
На фестиваль приїхало 36 виконавців і приблизно 20-ть композиторів із різних міст та країн. 13 жовтня
зі спеціальною програмою I Sustain
The Wings. Contemporary Dialogue of
Cultures виступить Національний президентський оркестр України та оркестр військово-повітряних сил США
в Європі The USAFE Band. Наступного
дня — авторський вечір одного з найвідоміших сучасних композиторів, якого
можна назвати українським П’яццоллою — Володимира Зубицького. Його
варто послухати ще й тому, що оркестр із акордеоном виступає нечасто. А „Ніч Контрастів“ — особливий
формат фестивальної
події, її темна „родзинка“. Темна, бо відбуватиметься 20 жовтня від
23 години вечора до
третьої ночі. Вона об’єднає дуже різноманітні
твори — електроніку,
джаз, імпровізації — у
дев’ятигодинний марафон сучасної музики.
Постскриптумом „Контрастів“ 27 жовтня стане
електронна вечірка Lviv
Fashion Week.
Наталя ЯЦЕНКО

Львівську віллу Левинського
внесли до реєстру пам’яток
архітектури. Згідно наказу,
будинок на вул. Лисенка, 34,
який 1889 року збудувала фірма архітектора Івана Левинського, занесено до реєстру
нерухомих пам’яток України
як пам’ятку архітектури за категорією місцевого значення.
Статус пам’ятки заборонить
руйнувати та перебудовувати її. Незабаром управління
архітектури ЛОДА має встановити на будинку відповідну
табличку.
У музеї Івана Георгія Пінзеля триває проект Влодка
Кауфмана „NIMB біометрія“.
Експозицію відкрито в межах
Бієнале довіри — спільної ініціативи підприємців, митців,
науковців та активістів Львова задля відновлення довіри
як соціальної звички. „NIMB
біометрія“ — це пізнання,
скероване на ідею захисту від
страху. Експозиція триватиме
до 21 жовтня. Вхід вільний.
Кабмін скасував обмеження
для кінотеатрів щодо показу
фільмів 18+. Це змінює положення, що показ фільмів у
кінотеатрах та інших закладах
з індексом „18+“ можливий від
18-ї до 6-ї години, однак все
ж заборонений особам віком
до 18 років. Зняття обмежень
„сприятиме урізноманітненню
вечірніх сеансів у кінотеатрах
та запровадженню прогресивного зарубіжного кінодосвіду
в Україні. За тим, щоб неповнолітні не потрапили на показ
фільмів з індексом „18+“, мають
стежити працівники кінотеатрів.
У мережі з’явився кліп гурту
„Без обмежень“ на пісню
„Воля“, яка стала офіційним саундтреком до фільму
„Позивний „Бандерас“. Щоб
максимально передати атмосферу бойових дій, зйомки кліпу проходили на справжньому
військовому полігоні. „Цією
роботою ми хотіли б нагадати,
завдяки кому маємо можливість жити мирним життям, і
подякувати нашим воякам за
мужність і відвагу“, — заявили
музиканти. „Позивний „Бандерас“ виходить у прокат 11
жовтня.
За матеріалами інформагенцій
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ДІТИ НЕЗАМОЖНИХ БАТЬКІВ ЗАЙМАЮТЬСЯ
КАРАТЕ Й ДЗЮДО
Це в Японії. Бо забезпечені надають перевагу кендо —
фехтуванню бамбуковими мечами, яке в „країні сонця,
що сходить“ є освітнім спортом. Про кендо, бойове
мистецтво самураїв, знають і в Україні: прийшло до
нас ще в 90-х роках минулого століття, набуло розквіту
в 2000-х. А недавно, 30 вересня, у спорткомплексі
КПІ відбувся вже Х Всеукраїнський турнір з кендо на
Кубок Посла Японії в Україні. Про подію та глибше
про цей вид спорту розповів один із суддів турніру,
а поза тим — голова Українсько-японського центру
НТБ Львівської політехніки Ігор Зорій.
Турнір із кендо — один із мостів,
який поєднує Україну та Японію.
Цього разу він зібрав до тридцяти
спортсменів із Києва, Одеси й Рівного. Стати суддею турніру мене
запросили президент Федерації
кендо України Ґодай Хірокі
та її генеральний секретар
Руслан Прилипко. Були два
майданчики, де працювали
змішані суддівські бригади.
У фінальних поєдинках судили два японці та я. Призи
переможцям вручав пан Посол Сумі Шіґекі. Зауважу, що
кендо деяких учасників турніру було вже доволі якісне й
близьке до японського: швидкість, динаміка руху, викрик
(додає впевненості, лякає суперника і стає імпульсом для вибуху сили), поєднані в одне.
Я не мріяв займатися кендо, я
хотів займатися іайдо — мистецтвом блискавичного вихоплення
меча. Але коли здав на перший дан
іайдо в Японії, то мій учитель сказав, що мені ще треба зайнятися й
кендо. Я не міг відмовити вчителю.
Тож від 1998 року займаюся кендо,
хоч надто не просунувся в ньому —
з іайдо маю п’ятий дан, а з кендо
лише третій.
Особливість кендо — поєдинок
відбувається надзвичайно швидко,
до п’яти хвилин. У підготовці до
атаки треба чекати, коли суперник
проявить слабинку — мистецтво
концентрації в кендо дуже важливе, адже напад блискавичний.
У звичайному фехтуванні використовують доріжку, а в кендо —
квадратний майданчик, у межах

якого суперники рухаються довільно, тому причепити до них датчики,
які б фіксували удари, складно. Тож
судді часто орієнтуються на звук —
правильний удар має дуже специфічний тембр.

Самураї тренувалися зі
справжніми мечами, залізними
або дерев’яними. Щоб уникнути
травм, було придумано кендо.
Перед змаганнями обов’язково
перевіряють сінаї (бамбукові мечі),
чи нема скалок і тріщин. Чоловічий меч важить приблизно 510 г і
більше, жіночий — 440 г. Здається,
що то невелика вага, та коли починаєш ним змагатися — то непросто. Дуже часто в кендо травмують п’яткове сухожилля. Можливо,
тому в кендо актуальний принцип
„ніколи не відступати“. Поширеними є й травми коліна — під час
удару треба тупнути ногою. Прикро, що в Україні нема відповідної,
пружної, підлоги — хлопці в Києві
займаються на бетонній підлозі, покритій тонким лінолеумом.
Укол у горло, якщо невмілий, теж
дуже небезпечний, японські шко-

лярі цей технічний прийом навіть
не освоюють.
У кендо всі удари роблять лівою
рукою. Чому? Бо, по-перше, ліва
рука слабша. Тож, на думку японців, її треба розвивати. По-друге,
права рука як чорт, бо зазвичай
тримає ніж чи меч, тож ліва, яка
символізує Будду, мусить її стримувати — часто в буддистській медитації ліва рука лежить на правій.
Таким чином розвиток лівої руки
є розвитком миролюбства. Це також веде до розвитку правої півкулі
мозку: не раз майстри кендо ставали ще й відомими художниками,
каліграфами, поетами.
Цей цікавий вид спорту не тільки
допомагає розвивати концентрацію, а й приділяє багато уваги етикету. У кендо, як і в інших бойових
мистецтвах, усе починається
з поклону й завершується
ним. Під час тренування —
шикування зі складанням обладунків, коротка медитація,
поклон до головного місця
в залі (синтоїстського вівтаря), вчителям і один одному.
Важливою також є постава,
бо вважається, що внутрішній
стан людини безпосередньо
залежить від неї. Правильна
постава — це один із чинників, який пов’язує кендо із
дзен-буддизмом. На вищих рівнях
кендо є активною формою медитації.
В кендо важливі охайність і витривалість. До тренування миєш
залу для себе, після нього — для
тих, хто прийде після тебе. Психологічна витривалість — вміння
залишатися повсякчас спокійним
і дочекатися шансу здобути переможний бал. Це можливо, якщо в
тебе емоції відсутні. Коли ж ти переміг, не треба виявляти радість
бурхливо — супернику ж через
поразку гірко.
Кендо викладають у школах й
університетах. Добре було би запровадити кендо і в Політехніці, це
могло б налагодити дружні контакти з японськими університетами. Правда, обладунки для кендо
дуже дорогі…
Наталя ЯЦЕНКО
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИ ДО ЗІРОК
Каріна (Кнарік) Айрапетян — чемпіонка світу (2016)
та Європи (2017) з пара-карате (карате для людей з
обмеженими можливостями). У спорті дівчина недавно
— лише третій рік. Щобільше: Чемпіонат світу-2016, на
якому львів’янка виборола золото, — її перші змагання.
Про унікальну спортсменку, дівчину з неймовірно сильним
характером — далі.

Випадковість, що змінила життя
Усе почалося з торгового центру. Для Каріни та інших
людей на візках організували розважальний день. Майбутня тренерка, яка випадково там опинилася, запросила
всіх спробувати себе в карате. Каріна — єдина, хто відвідав організоване тренування.
— Я йшла з цікавості та нудьги, бо нічим тоді не займалася, але після першого тренування мені дуже сподобалося. Доки могла доїжджати самостійно, низькопідлоговими маршрутками, я це робила. Потім почався
навчальний рік, тож влізти у транспорт стало нереально.
Тетяна Юріївна (тренерка) бачила моє бажання займатися та почала мене возити, також допомагали батьки
дітей клубу. Так я потрапила в „Арей“.
Від початку тренувань і до здобуття титулу Чемпіонки світу восени 2016-го минуло 9 місяців. Каріна згадує
день, коли дізналася про плани тренерки:
— Спочатку подумала, що вона жартує. Я не могла
збагнути, як виступатиму, адже на візку в тебе вільні хіба
руки. Але слово тренерки — закон. І ми почали шукати
кошти: у нас було шалене бажання, але не було грошей
— лише на дорогу потрібно було щонайменше 20 тисяч
гривень.
Допомогли благочинний фонд „Українська Галицька
Фундація“ та його співзасновники Ігор Дякович і Валентина Ведровська. Отримати фінансування від держави
шансів не було. Перемога стала несподіванкою для самої спортсменки. За словами Каріни, золото виправдало
сподівання тренерки та довело, що зусилля, час і кошти
всіх небайдужих до Каріни людей були немарними. Через
рік львів’янка перемогла на чемпіонаті Європи, і замислилася про втілення ще однієї своєї заповітної мрії.

Бути мамою — найбільш
бажаний „титул“

— Я дуже давно хотіла дитину, але багато речей зупиняли нас із чоловіком, починаючи від фінансових проблем
і відсутності житла. Однієї миті я усвідомила, що начебто
живу так, як хочу, але мені бракує ще людини, яку я любитиму, в яку вкладатиму всі свої зусилля. Я розуміла,
що не хочу розпорошуватися, а потребую сім'ї, власного
маленького середовища, в якому зможу зреалізувати
себе.
Незважаючи на матеріальну скруту, подружжя таки
наважилося стати батьками, бо, за словами Каріни, завжди чогось бракує — ідеального моменту не буває.
— Материнство для мене не виклик, бо я просто не
помічаю неадекватної реакції на інвалідний візок — звикла за 11 років. Я зіткнулася з цим у кабінеті гінеколога:

прийшла ставати на
облік, а мені кажуть:
„Спочатку принеси
довідку, що ти можеш
народжувати“. І я, дурна, ще ходила в неврологію, де мені
підтвердили, що такі вимоги безпідставні. В Україні, на
жаль, персонал абсолютно непідготовлений до роботи з
людьми з обмеженими можливостями. Це ускладнювало
всю вагітність. Нині я бачу різні погляди у свій бік, але
мені байдуже: моя дитина — щаслива, доглянута, я приділяю їй увагу та отримую від цього шалене задоволення.
Для мене материнство — це кайф і величезне щастя, —
ділиться Каріна.
Попри зовсім крихітний вік доньки, лише 6 місяців,
каратистка вже готується до Чемпіонату світу-2018 — до
Мадрида молода мама поїде зі своєю найменшою вболівальницею.

Непристосованість міста —
основна перешкода

В інвалідному візку Каріна вже одинадцятий рік.
Причина — травма хребта внаслідок нещасного випадку. Нещодавно у спортсменки з’явився шанс знову
стати на ноги, вона щодня має реабілітаційні заняття.
Основна допомога, якої потребує дівчина, — транспортування, оскільки самотужки дістатися до клініки вона
не може.
— Наразі мене возить тренер і ще двоє осіб із клубу,
але в них також є власні справи, робота. Дорога туди й
назад займає по 30 хвилин, ще годину потрібно чекати,
доки я тренуюся, тобто людина повинна подарувати
мені 2 години свого часу. Раніше реабілітологи працювали зі мною лише, щоб підтримувати м’язи в тонусі,
про ходьбу навіть не згадували, а тут — такий шанс!
Прогнози лікарів — рік-два наполегливої роботи, але
це — ніщо порівняно з тим, що я можу отримати. День,
коли я почула це, перевернув моє життя. Я дуже вдячна
клініці, яка погодилася безоплатно мені допомагати.
Лікування лише розпочалося, тому Каріна буде дуже
вдячна всім, хто би погодився вчинити добро й завезти
її до клініки. А взагалі дівчина мріє про спеціальний
скутер, який би зробив її більш мобільною, а отже —
незалежною, бо на візку навіть гуляти з донькою самостійно неможливо — руками треба крутити колеса.
Раніше був шанс отримати новий транспорт, але не
вдалося зібрати кошти. Взяти кредит Каріна не може,
бо має заборгованість у банку. Родина — в скруті.
— Я пояснювала ситуацію, обіцяла виплатити меншими частинами, але банк відмовився та нині збирається судитися зі мною.
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Дівчина не боїться роботи — проблема в тому, щоб
дістатися потенційного місця праці — місто не пристосоване для пересування на візку. Однак навіть це
не зупиняло Каріну три роки власними силами їздити
на навчання до Політехніки. Незважаючи на поступове розчарування в обраній спеціальності, студентка не
здавалася. Останньою краплею стало недобросовісне
ставлення викладача. Каріна покинула навчання. Її мама
досі не може змиритися з цим. Але хтозна, чи змогла
б дівчина знайти себе в спорті, якби не зважилася на
відчайдушне рішення?
— Карате для мене — на все життя. Деінде я не
шукаю себе, бо тут мені дуже комфортно, — запевняє
чемпіонка, — у майбутньому, коли донька підросте, хочу
тренувати людей з фізичними вадами.

Головне — вірити в хороше

Каріна мріє сміливо, бо цього її навчило життя: два
тижні тому молода сім’я отримала заповітний подарунок
— ордер на власне помешкання. З допомогою друзів та
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небайдужих людей поневіряння по орендованих квартирах і соціальних гуртожитках, приправлені постійним
острахом залишитися просто неба — позаду. Три роки
безкінечних розмов, бюрократії, запитів і звернень до
ЛМР, підтримка пана Дяковича принесли свої результати. І хоча будинок ще не здали в експлуатацію й попереду — ремонт квартири, молода родина щаслива.
— У кожного з нас є проблеми, труднощі. Життя
може випробовувати нас роками. Але я дуже хочу, щоб
у складні моменти, коли є спокуса здатися, опустити
руки, люди зберігали віру, бодай маленьку її краплинку,
у те, що все буде добре. Я пережила багато труднощів,
але ніколи остаточно не зневірювалася. Дуже важливо
бачити щось хороше — у собі, в інших, у світі, бо поганого і так багато, — впевнена Каріна Айрапетян.
Якщо ця історія торкнулася вашого серця і у вас є можливість допомогти спортсменці, залишаємо реквізити банківського рахунку: картка „Ощадбанк“ 5167 4900 9844 7213
на ім’я Айрапетян Кнарік Гагіківна.
Анастасія МОЗГОВА

КРОСВОРД
Горизонтально:
3. Колючий кущ із темно-синіми їстівними плодами.
5. Літературний твір, написаний невіршованою мовою.
7. Жанр образотворчого мистецтва. 11. Американський
актор театру і кіно, двічі лауреат премії „Оскар“, знаний
за фільмами „Хрещений батько“, „Супермен“, „Острів доктора Моро“. 12. Відрізок прямої, що сполучає
будь-яку точку кола з центром. 13. Хімічний елемент з
атомним числом 33, сполуки якого отруйні. 16. Картина великих розмірів, штучно освітлена, з предметним
бутафорським об’ємним планом. 18. Скляна лабораторна посудина грушовидної форми, з носиком, повернутим убік. 20. Місто на півночі Італії, батьківщина
Труффальдіно. 23. Архітектурний стиль ХХ століття, що
виник у США, де під житло почали переобладнувати
заводські та фабричні споруди. 24. Велика сітка-мішок
для лову морської риби. 25. Легендарний напій, який
шукали алхіміки, щоб продовжити життя та надати
людині вічної молодості. 27. Одна з частин Біблії, книга псалмів. 29. Плескання у долоні як вияв схвалення
чогось; аплодисменти. 31. Жульвернівський капітан,
якого розшукували рідні діти. 33. Угорський автобус.
35. Різновид поліамідного волокна. 36. Напруженість
дії, гострота конфлікту в літературному творі. 37. Столиця Марокко. 38. Модель приладу, виробу, переважно у зменшених розмірах.
Вертикально:
1. Український письменник, поет, автор поеми „Мойсей“. 2. Темне міцне пиво. 3. Дозовані за відстанню і
часом пішохідні прогулянки з лікувальною метою під
наглядом медиків. 4. Темперамент, характер людини.
5. Некомпетентна, не обізнана в якій-небудь галузі людина; невіглас. 6. Послідовне, неодночасне виконання
звуків акорду один за одним. 8. Парламент у Швеції. 9. Наука, що вивчає методи розкриття злочинів.
10. Художник, який малює картинки для мультфільмів.
14. Кубинський народний танець і пісня. 15. Державний
обвинувачувач у суді. 17. У людини приємне відчуття
потреби в їжі. 19. У давньогрецькій міфології цар Лі-
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дії, засуджений Зевсом на вічні муки голоду і спраги.
21. Музичний стиль, що виник у 60-х роках ХХ ст. на
Ямайці. 22. Давньогрецький бог війни. 26. Спеціальне приміщення для розташування військової частини. 28. Півострів у Північній Америці в межах Канади.
30. Музичний чи літературний твір, створений без
підготовки, без попереднього обдумування. 31. Президент України стосовно Конституції. 32. Форма активного відпочинку. 34. Житловий будинок та господарські будівлі з прилеглими до них садом і городом;
обійстя. 35. Серія малюнків з короткими текстами, що
утворюють цільну розповідь.
Склала Христина ВЕСЕЛА
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МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив Відокремленого структурного підрозділу Технологічного коледжу Національного університету „Львівська політехніка“
сердечно вітає з ювілеєм директора

Івана Васильовича
КОСТЮКА.
Щиро зичимо Вам міцного здоров’я, невтомного творчого пошуку, успіхів у всіх починаннях, щоденних справах, сміливих
планах і сподіваннях. Хай Вас оминають негаразди та непорозуміння, підтримують та надихають рідні люди, розуміють і допомагають колеги. А віра, надія та любов нехай будуть вірними
супутниками на Вашому життєвому шляху.
Божої ласки на многії та благії літа!

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

1/8

1/16

Площа,
см2

450

220

110

50

24

Ціна, грн.

350

250

200

150

100

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

На обкладинці
(остання сторінка,
повноколірний друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

Площа, см2

450

220

110

Ціна, грн.

500

350

250

Виготовлення
рекламного блоку
на замовлення
Незалежно від місця розміщення
і розміру:
• реалізація ідеї замовника
з використанням матеріалів замовника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакцією 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

Колектив кафедри іноземних мов ІГСН
Національного університету „Львівська
політехніка“ висловлює щире співчуття
професору кафедри іноземних мов ІГСН
Володимиру Васильовичу Задорожному з приводу тяжкої утрати — смерті
брата.

Як подати оголошення
в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та приватних осіб.
Вартість оголошення
•	комерційного характеру: до 30 слів —
70,00 грн.; від 30 до 60 слів — 140,00 грн.;
понад 60 слів — за тарифами
реклами;
• про загублені документи — 20,00 грн.;
• співчуття — 30,00 грн.;
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;
від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 10% від суми замов
лення.
Ціни подано з урахуванням податку на
додану вартість.
Крайній термін подання оголошення —
десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів,
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Тел. (0322) 258-21-33,
Е-mail: audytoriya@gmail.com

Кохані варті
теплих слів
А ті, що їх висловлюють,
— винагороди. Так ми
собі подумали й маємо
для всіх закоханих пропозицію: ви пишете своїй коханій(ому) зізнання,
вітання, надсилаєте чи
приносите в редакцію,
а ми друкуємо його на
сторінках „Аудиторії“.
Ціна такого вчинку —
20 грн. Зважте, це дешевше, ніж запросити
свою пасію на каву!
На тих, хто красиво й
оригінально виявить
свої почуття, наприкінці
року чекатимуть приємні
призи. Будьте сміливими
й щасливими!
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МНОГАЯ
ЛІТА!

ВІТАЄМО

ІЗ ШІСТДЕСЯТИЛІТТЯМ

Володимира Павловича
НОВІКОВА.

Нехай у День цей незвичайний
Всі мрії збудуться негайно!
Натхнення хай дарує крила,
А з ними — міць, здоров’я й силу.
Повага друзів та підлеглих
Дає енергію безмежну!
Хай Вас завжди ведуть дороги
Туди, де тільки перемоги!
А все задумане — удасться!
Любові, радості та щастя!

Галину Миколаївну
ХОМІЦЬКУ!
Дорога ювілярко, від
усієї душі бажаємо Вам міцного здоров’я,
життєвого оптимізму, родинного благополуччя. Нехай щастям і любов’ю буде сповнений кожен день Вашого життя.

Нехай трояндами цвітуть роки прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки зітхань.
Життя хай квітне мов вишневий сад
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад:
здоров’я, успіхів, надії !!!

Нехай у Вашій оселі завжди панує затишок, спокій і радість, доля завжди буде
прихильною до Вас і Вашої родини, а Бог
дарує многії і благії літа!

З повагою, колектив кафедри
технології біологічно активних сполук,
фармації та біотехнології
Національного університету
„Львівська політехніка“

ѓ

Колектив кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету „Львівська політехніка“ сердечно
вітає зі 60-річчям завідувача кафедри,
професора

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи,
які видав Національний університет
„Львівська політехніка“:
залікову книжку на ім’я: Барсієнко
Владислав Олександрович;
студентський квиток № 11865399 на
ім’я: Прокопенко Олександра Сергіївна;
студентський квиток № 11323688 на
ім’я: Ілик Павло Анатолійович;

студентський квиток № 11493125 на
ім’я: Кравцов Дмитро Юрійович;
студентський квиток на ім’я: Чабала
Анастасія Іванівна;
студентський квиток № 11365567 на
ім’я: Притолюк В’ячеслав Васильович;
студентський квиток на ім’я: Галас
Юрій Володимирович;
студентський квиток на ім’я: Заяць Андрій Ігорович;

студентський квиток на ім’я: Бєлоусова Анастасія Анатоліївна;
студентський квиток № 11350306 на
ім’я: Голдаєва Марія Вікторівна;
залікову книжку на ім’я: Керита Михайло Михайлович;
студентський квиток на ім’я: Коваль
Ігор Ростиславович;
студентський квиток на ім’я: Данчук
Ілона Любомирівна.
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