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ВАША ДУМКА

ЧИМ ОСОБЛИВІ ЛЮДИ ХХІ СТОЛІТТЯ?

Богдан Котощук, студент четвертого курсу 
Інституту архітектури:

„Змінилися цінності, мислення 
й підхід до життя“

У наш час є дуже багато інформації, тому це поко-
ління має всі шанси бути розумнішим, ніж люди стар-
шого віку (йдеться саме про розум, а не мудрість). Ми 
всебічно розвинуті й завдяки інтернету потрохи знаємо 
про все. У ХХІ столітті з’явилося значно більше можливо-
стей, але їх використовують одиниці. Вплив ЗМІ, зокрема соц- 
мереж, суттєво змінив цінності, ставлення до інших і до світу, мислення й підхід 
до життя, ми стали егоїстичніші. Також відбувається пропаганда незалежності 
і свободи людини. Нині на 100% інакший погляд на стосунки — їх намагаються 
зробити вільнішими і такими, що ні до чого не зобов’язують.

Марія Насипана, випускниця Інституту 
архітектури:

„Роботи й соцмережі — зло“
Люди завжди міняються. Що ж до розвитку технологій 
— я проти сучасних роботів. Розумію, що це робиться 
для полегшення нашого життя. але нині ми звикає-
мо до того, що все роблять замість нас. Для чого тоді 
людина? Через соцмережі люди майже не спілкуються 
наживо, дедалі менше читають книжок. Спілкування в ін-
тернеті спотворює мову, бо ми починаємо використовувати 
певні фрази, скорочення.

Міркувала й опитувала Анастасія МОЗГОВА

Про роль людини в ХХІ сто-
літті нині говорять дуже ча-
сто, зокрема, коли йдеться 
про потенційну можливість 
роботів витіснити людей з 
ринку праці. Про скорочен-
ня кількості робочих місць 
говорять ще від початку інду-
стріальної епохи, однак нині 
автоматизація дедалі сильні-
ше поглинає нас, і прогнози 
залишитися безробітними 
стають не такими малоймо-
вірними. Однак виникає на-
ступне питання: якщо так 
справді станеться, то що 
буде із соціальною системою 
— як оподатковуватимуться 
механізми і хто платитиме 
за них податки, без яких не-
можливий бюджет держави? 
Тож чи справді людина така 
„непотрібна“?

1989 року американський ре-
жисер Роберт Земекіс ство-
рив другу частину культового 
фільму „Назад у майбутнє“. 
За сюжетом головний герой 
подорожує у 2015 рік — да-
леке на той час майбутнє, у 
якому машини і скейти літа-
ють, реклама набуває форми 
голограми, телевізор вико-
нує роль відеотелефону, а оп- 
лата рахунків й ідентифікація 
особи здійснюються за від-
битком пальця. Щось із цього 
справдилося, а щось і 2018-го 
залишається фантазією. Ці-
каво, що всі футуристичні 
прогнози на ХХІ століття сто-
сувалися лише умов життя, 
зазвичай їх покращення, але 
ніхто не замислювався, що 
зміни можуть чатувати на 
саму людину.

На відміну від наших попе-
редників, у центрі футурис-
тичних візій сучасників — 
інше. Ізраїльський науковець 
Юваль Ной Харарі пророкує 
появу надлюдини — такого 
собі напівбога з античної мі-
фології. На думку науковця, 
за допомогою популярних 
сьогодні біологічних техно-
логій, зокрема модифікацій 
геному, людство позбудеться 
хвороб, старіння і, відповід-
но, смерті.

Продовження теми на …

Анна Скляр, студентка першого курсу Інституту 
комп’ютерних технологій, автоматики та 

метрології:

„Технології псують дітей“
Раніше більше дотримувалися правил, більше слу-
хали старших. У сучасному столітті люди, особливо 

діти стають агресивнішими, менше розуміють одне 
одного. Сучасні діти не прислухаються до батьків. У 

наших батьків, бабусь, дідусів  не було телефонів, інтер-
нету, тож вони більше читали, гралися на вулиці, спілкува-

лися, а сучасні діти лише сидять у телефонах. На дорослих розвиток технологій 
чинить не такий вплив, як на дітей.

Богдан Гнатів, студент першого курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій:

„У нас більше можливостей“
На відміну від моїх батьків у такому ж віці, я маю 
технології і різні гаджети, застосовування яких мені 

дуже допомагає в житті. Маю доступ до соціальних 
мереж, що дозволяє дивитися на інших людей, спо-

стерігати за ними, переймати їхній досвід і брати з них 
приклад. Сучасна людина гірше пише від руки, зате вона має 

добру механіку, аби набирати на клавіатурі. Особисто мені значно зручніше на-
друкувати текст, ніж писати його, але спілкуватися я люблю більше в усній формі.
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ВАША ДУМКА

ЛЬВІВСЬКОЮ ПОЛІТЕХНІКОЮ ЗАЦІКАВИЛАСЯ 
КОМПАНІЯ SAMSUNG
Політехніка роз-
ширює співпрацю.  
18 жовтня до Львів-
ської політехніки за-
вітали представники 
компанії Samsung 
Україна.

На зустріч із ві-
це-президентом компа-
нії, генеральним дирек-
тором дослідницького 
центру Samsung R&D в 
Україні Сангвук Квоном, 
старшим співробітни-

ком категорії фахівців 
Джонінь Воном, стар-
шим інженером Сехун 

Шимом, R&D директо-
ром Андрієм Фісунен-
ком, X&D керівником 

Олександром Стрям-
цем прийшли директо-
ри та викладачі інститу-
тів, причетних до ІТ-тех-
нологій, електроніки, 
кібербезпеки та інших 
напрямів. Досягнення 
нашого університету 
представила прорек-
тор з наукової роботи 
професор Наталія Чу-
храй. У межах зустрічі 
обговорили можливості 
співпраці, спрямованої 
на дуальну освіту. 

Н. П.
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Закінчення на 6 с. m

АСОЦІАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ ПОЛІТЕХНІКИ — 10!

Про можливості та потреби
В актовій залі головного корпусу зібралися ті, які 

свого часу здобули освіту у Львівській політехніці та 
для яких це стало базовим фундаментом до дальшо-
го навчання й набуття інших фахів і навичок. Тепер 
вони обіймають різні посади — очолюють банки, 
приватні та державні підприємства, є провідними 
фахівцями у різних царинах. І часто освіта у Львів-

ській політехніці для них 
— не єдина. Однак вва-
жають своїм обов’язком 
допомагати вишу, який 
свого часу вкладав у них, 
а тепер з-поміж чотирьох 
українських ЗВО входить 
до тисячі найкращих уні-
верситетів світу.

Ректор Політехніки 
Юрій Бобало, вітаючи 
учасників асоціації, по-
ділився наболілими про-
блемами — університет 
потребує збільшення фі-
нансування, кількість бю-
джетних місць на бака-
лавраті та тих, хто може 
отримати стипендію, 
зменшується; також на 
часі  дилема щодо вста-
новлення/невстановлен-
ня мінімального бала зі 
ЗНО, питання якісного 
навчання. 

Ще одна спільнота, яку нещодавно заснували 
в університеті (її очолив Олександр Березко), — 
клуб випускників. Це середовище можливостей, 
де львівські політехніки сприяють взаємному 
розвитку один одного та розвитку університету. 
Його учасники отримали клубні картки, що на-
дають доступ до ексклюзивних бонусів у мережі 
партнерів. 
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Такий ювілей став нагодою не лише вкотре зустрітися, а й 
обговорити наболілі питання, поговорити про співпрацю між 
випускниками різних поколінь.

ч. 31 [3031]
25 — 31 жовтня 2018 3



СТУДІЇ

ЯК УДОСКОНАЛИТИ ОБЛІК ТА АНАЛІЗ?
На IV Міжнародній студентській науковій конференції „Облік, 
аналіз і контроль у системі управління суб’єктами економіки“ 
її учасники висловлювали власне бачення розв’язання 
нагальних проблем галузі.

Майже сотня учас-
ників з українських та 
закордонних освітніх 
закладів взяли участь у 
конференції. Це студенти 
з університетів та коле-
джів Івано-Франківська, 
Хмельницького, Крама-
торська, Харкова, Льво-
ва, зокрема зі Львівської 
політехніки, де вивчають 
облік, аналіз, аудит. Якщо 
говорити про закордонні 
виші, то їх представили 
студенти з Польщі та Бі-
лорусі. 

У доповідях ішлося 
про проблеми обліку 
податку на додану вар-

тість, удосконалення об-
ліку виробничих запасів, 
оцінювання фінансових 
інвестицій у дочірніх та 
асоційованих підприєм-
ствах, основні критерії 
облікової інформації для 
прийняття управлінських 
рішень, базові засади 
формування фінансової 
звітності, функції бух-
галтерської служби, роз-
витку аудиторства, його 
регулювання, механізми 
керування капіталом під-
приємства, адміністру-
вання податків, автома-
тизації бухобліку, інно-
ваційні гаджети тощо. 

Конференція стимулю-
вала студентів до актив-
них науково-дослідниць-
ких дискусій, глибшого 
вивчення певної еконо-

мічної тематики, що сто-
сується майбутнього фаху.

За результатами кон-
ференції журі відзначило 
всі 15 доповідей і наго-
родило їх дипломами та 
відзнаками в різних номі-
націях. Серед перемож-
ців і призерів Львівської 
політехніки — Мар’яна 
Редько (1 місце), Воло-
дя Косило (2 місце), Ма-
рія Посільська (3 місце). 
Призери номінацій: На-
таля Вента — „Молодий 
науковець“, Анна Казмі-
рук — „Найкраща презен-
тація“, Катерина Дейнеко 
— „Оригінальність допо-
віді“, Вікторія Крисюк і 
Юлія Фаль — „Практичне 
спрямування“, Ірина При-
ступляк — „Актуальність 
доповіді“.

Ірина МАРТИН

ЦЕ ВЕЛИКА ЧЕСТЬ — ПОТРАПИТИ НА ТАКУ ВИСТАВКУ

Доцент кафедри автомобі-
лебудування Роман Зінько 
від початку російсько- 
української війни вигото          
вляє військові роботи для 
потреб Української армії і 
представляє їх на щоріч-
ній Міжнародній виставці 
в Києві „Зброя та безпека“, 
що відбувається у Спеціа-
лізованому комплексі на 
Броварському проспекті.

На виставці демонструють вій-
ськову техніку, яку виробляють в 
Україні та за кордоном — у Польщі, 
Болгарії, Данії, Туреччині, Латвії, 
США, Китаї, Чехії, Хорватії. Це роз-
робки науковців фактично всього 
світу. Постійний учасник заходу — і 
Львівська політехніка, яка цього разу 
продемонструвала три вироби: екс-
периментальний зразок портативно-
го приладу для вимірювання магніт-
ного поля корабля; макет скритної 
завадостійкості командної радіолінії 

керування безпілотними літальними 
апаратами (БПЛА): радіопереда-
вальний та приймальний пристрої; 
мобільні роботизовані платформи 

військового призначення. Автор ос-
танніх — Роман Зінько. 

— Я представив гусеничну, роз-
відувальну робототехніку, а також 
маленького розвідувального робота 
до 2,5 кг. Взагалі це велика честь для 
Львівської політехніки — потрапити 
на таку виставку, — розповідає пан 
Роман. 

Виставку оглянув заступник мініс- 
тра освіти Максим Стріха разом із 
представниками Міністерства обо-
рони. Звісно, військовики мають свої 
вимоги щодо техніки, яку обізнані 
науковці, серед них і доцент Зінько, 
випробовують відповідно до цих ви-
мог. Після цього техніка потрапляє 
на Схід. 

— До співпраці охоче долучають-
ся студенти, які збирають матеріал, 
у програмі Solidworks відтворюють 
елементи. Отож, бакалаври В’я-
чеслав Тодавчич, Юрій Войчишин і 
Володя Хома допомагають готува-
ти машини на виставку, а магістр 
Михайло Щокін — проектувати їхні 
корпуси, — наголошує Роман Зінько.

Ірина МАРТИН
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СТУДІЇ

ЙОГО ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ 
ОСОБЛИВО АКТУАЛЬНІ СЬОГОДНІ

„Знання без виховання — меч у руках божевільного“, 
„До хорошого уроку вчитель готується все життя“, 
„Розум людини, не знаходячи собі застосування, 
хиріє“. Автор цих та багатьох інших цитат — відомий 
педагог Василь Сухомлинський. Його 100-річчю 
було присвячено Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію, що відбулася на кафедрі педагогіки 
нашого університету.

Педагогічні засади Василя Су-
хомлинського особливо актуальні 
тепер, коли освітяни 
впроваджують у жит-
тя засади Нової укра-
їнської школи. Саме 
Сухомлинський ство-
рив модель школи з 
гуманними гармоній-
ними стосунками — 
„Школу радості“. 
Одна зі засад, яка дія- 
ла в школі педагога, — 
щоб учителі добре 
вчили, а учні вчилися, 
їм потрібен вільний 
час. А до того ж, для 
дітей школа повинна 
бути школою радості, для батьків — 
школою спокою. На переконання 
педагога, щоб дитина була за-
цікавлена навчанням, вона по-
требує багатого, різноманітного, 
привабливого, інтелектуального 
життя, адже школа — не комора 
знань, а виховання здібностей.

Про ці засади йшлося на кон-
ференції. На них наголошува-

ли фактично всі 
учасники, зокрема 
президент товари-
ства „Рідна школа“ 
Петро Сікорський, 
декан факультету 
педагогічної освіти 
ЛНУ ім. І. Франка 
Дмитро Герцюк, 
професорка Ми-
колаївського уні-
верситету Олена 
Пєхота. Про акту-
альність педагогіки 
Сухомлинського в 
сучасній освіті го-

ворив і завідувач кафедри педа-
гогіки і соціального управління 
Львівської політехніки Юрій Коз-
ловський, директор Департамен-
ту освіти і науки Облдержадміні-
страції Любомира Мандзій.

Ірина МАРТИН

В Україні дедалі менше лю-
дей здобувають робітничі 
професії, а їхня потреба на 
ринку праці гостро зростає. 
Тому МОН готове максималь-
но підтримати просвітниць-
ку кампанію, запозичивши 
досвід Німеччини, і залучити 
до того всі можливі ресурси, 
враховуючи роботодавців. 
Про це заявила Лілія Грине-
вич на зустрічі з керівниками 
підприємств легкої промис-
ловості.  На її думку, суспіль-
ство повинно зрозуміти, що 
робітнича професія — запо-
рука стабільного розвитку і 
можливість уже в молодому 
віці отримувати пристойну 
зарплату. 

Кандидати й члени Націо-
нального агентства зі забез-
печення якості вищої освіти, 
які претендують на посаду 
голови або заступника, 
повинні підтвердити свою 
готовність працювати в  
НАЗЯВО за основним міс-
цем роботи.  Про це інфор-
мують у МОН, наголошуючи, 
що це не зменшує шансів для 
претендентів. Оскільки сюди 
набирають  23 особи, то абсо-
лютна  більшість працюватиме 
за сумісництвом, на основі 
договірних зобов’язань.

Проекти двох фіналістів 
Всеукраїнського фестива-
лю інновацій перемогли в 
Міжнародному конкурсі 
University startup world cup 
у Копенгагені (Данія). Це 
стартапи науковців із Вінни-
ці та Сум. Проект сумських 
науковців FoodBIOPack пере-
міг у номінації Sustainability 
Award. Він пропонує розв’я-
зання проблеми забруднення 
довкілля пластиковими відхо-
дами — екопакування хар-
чових продуктів, яке згодом 
можна використовувати як 
органічне добриво.  Вінни-
чани презентували проект 
Vibration Mill Development For 
Mechanoactivation Of Loose 
Material у номінації Social 
Media Award, який описує тех-
нологію подрібнення сипких 
речовин до розміру часток, 
що у п’ять разів тонші за люд-
ську волосинку.  

За матеріалами  
інформагенцій та МОН
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Співпраця сьогодні. Яка вона?
Про це під час панельної дискусії говорили ви-

пускники (чи майже випускники) різних поколінь. 
Вони відповіли на запитання модератора заходу 
Олександра Березка: „Що найцінніше ви взяли для 
себе за час навчання у Політехніці?“, „Якою бачите 
свою співпрацю з Політехнікою?“.

Дискусія була жвава, присутні — викладачі та 
випускники — активно ставили свої запитання й ви-
словлювали власне бачення проблеми. Пропонуємо 
витяги думок, що прозвучали на панельній дискусії.

Анастасія Вакарчук, 
голова колегії сту-

дентів Львівської полі-
техніки: 

— Для мене із Львів-
ською політехнікою асо-
ціюється насамперед 
співпраця та спілкуван-
ня з багатьма людьми: 
викладачами, адміні-
страцією, студентами, 
оскільки я з першого 
курсу навчання в ІЕСК 
працюю у студентському самоврядуванні. Таке 
спілкування — це і конфлікт інтересів, поколінь, 
поглядів, але й досвід. Дуже круто — навчитися 
знаходити спільний знаменник із викладачами, 
адміністрацією, студентами різного віку, які мають 
різні погляди, світогляд, „захцянки“. Мені ці роки 
дали можливість навчитися контролювати себе, ро-
зуміти різних людей і зробити так, аби зрозуміли 
тебе. Це найбільше, що я отримала.

Яка співпраця випускників та університету сьо-
годні реальна, на мою думку? Розглядаю два аспек-
ти: зробити офіційною співпрацю роботодавців зі 
студентами — щоб база, яку вони можуть запропо-
нувати нам, була доступна для всіх (про існування 

відділу працевлаштування в університеті не знаю). І 
друге: залучати викладачів до роботи в бізнесі, аби 
вони могли самовдосконалюватися, мали сучасний 
практичний досвід і могли ним ділитися зі студен-
тами й заохочувати їх до зростання. 

Роман Загірний, ке-
рівник Львівської 

регіональної дирекції 
АТ „Міжнародний ін-
вестиційний банк“:

— Я закінчив Львів-
ську політехніку, факуль-
тет автоматики, 1975 
року. Зі спеціальністю 
АСУ мені вдалося чогось 
досягнути на львівській 
„оборонці“, де працю-
вав після закінчення. 
Найцінніше з Політехніки — диплом, який допома-
гав мені працевлаштовуватися. Освіти політехніка 
достатньо, аби себе стовідсотково  реалізовувати. 

Навіщо ми створили асоціацію? Щоб поєднати 
те, що фактично не поєднується, скільки б ми про 
це не говорили, бо прірви між поколіннями були, є 
і будуть. Їх не треба позбуватися, а натомість до-
речно жити так, як це вимагає сьогоднішній час. 
Тому треба розвивати те, що реально можливо. 
Наші зібрання повинні давати поштовх до чогось і 
не бути причетними до певних дат. Скажімо, робо-
тодавцеві, на мою думку, доречно бути замовником 
підготовки фахівців від самого початку навчання 
студента.

Дмитро Возний, 
співзасновник та  

директор компанії 
Enjoi: 

— Я — випускник 
2014 року, економіст. 
Під час навчання був 
учасником студентської 
колегії, її очільником у 
своєму інституті. Саме 
цей практичний досвід 
став для мене визна-
чальним на подальшому 
шляху, а згодом допоміг 
створити свій бізнес. 
Якщо говорити про ака-
демічні знання, то вони стали максимальним по-
штовхом для самоосвіти.

Чого я як випускник хотів би від асоціації? Знати, 
чим вона займається. Якщо мені як представнику 
бізнесу потрібні кадри, я звернуся до колегії і проф- 
бюро свого інституту. Або до стартап-школи при 
університеті. Від Політехніки хотів би мати кадри, 
ідеї. Я готовий інвестувати у свій університет, бра-
ти участь у менторських програмах. Це все повер-
неться добрими кадрами. 

АСОЦІАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ ПОЛІТЕХНІКИ — 10!
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Ірина Старик, ІТ-ре-
крутер Byra App:

— Я закінчила при-
кладну лінгвістику, як і 
мої колеги, була актив-
ною у студентському 
самоврядуванні, очолю-
вала інститутську коле-
гію. Тому Політехніка для 
мене асоціюється з досві-
дом, адже тут я навчилася 
працювати і в колективі, і 
самостійно. Із кожного 
негативного досвіду вмію 
брати позитивне, бо це у будь-якому разі — добрий 
досвід. А постійне спілкування, якого я набула сту-
денткою, тепер допомагає на роботі проводити спів-
бесіди. 

Асоціацію сприймаю як певний міст між студен-
тами і працедавцями. Нині треба знайти найкращий 
канал інформування наших студентів. Більшість із 
них не знають про цю асоціацію і про те, що в ній є 
багато хороших працедавців. На жаль, здебільшого 
студенти під час навчання пасивні. Чому? Бо вони 
не знають, навіщо їм викладають те чи інше. Нато-
мість можу назвати два приклади сучасної якісної 
підготовки тих, хто вчиться на інтернеті речей і си-
стемах штучного інтелекту. Там першокурсник через 
2 місяці від початку навчання іде в ІТ-фірму на лек-
цію, а наприкінці 2 семестру на її базі готує проект, 
проходить там безкоштовні додаткові курси. Коли 
мені будуть потрібні кадри, то найперше звернуся 
до свого університету.

Василь Срібний, ге-
неральний дирек-

тор ДП „Аргентум“:
— Я закінчив хімічний 

факультет. Найцінніше, 
що взяв із Політехніки 
— повагу до людей нау-
ки. На моє переконання, 
все, чого сьогодні до-
сягнуто в бізнесі, — це 
завдяки людям науки. Я 

поставив собі за мету поєднати науку з практикою 
і домігся цього (захистив кандидатську). 

Асоціація повинна створювати технологічні 
платформи для розв’язання тих прикладних про-
блем, що виникають у роботодавця. А зібратися, 
щоб сказати загальні фрази, — замало. Нині перед 
суспільством стоїть багато викликів, які без нау-
ки ніхто не вирішить. Наприклад, понад 10 років 
тому я знайшов ініціативних людей із Львівської 
політехніки, які виявили бажання переробляти 
ПЕТ-пляшки. На сьогодні і технічно, і технологічно 
ми розв’язали ці проблеми.

Ми як випускники можемо подавати до інсти-
тутів ідеї, а студенти – їх вивчати, аналізувати і 
шукати шляхи розв’язання через курсові і диплом-
ні проекти. Бо їм, щоб заробляти, потрібно мати 
знання. 

Артем Беренда, ке-
рівник Львівсько-

го офісу ПІІ „Білфінгер 
Тебодін-Україна“: 

— 13 років тому я 
вийшов зі стін Політехні-
ки, закінчив архітектуру. 
Звідсіля виніс теоретич-
ну базову освіту, вміння 
навчатися, вдосконалю-
ватися, а також — досвід 
роботи у студентському 
профкомі й співпраці з 
міжнародними студент-
ськими організаціями.

Співпрацю треба починати з комунікації. Чому 
студенти нині не зацікавлені бути інженерами? 
Чому всі хочуть бути айтівцями? Треба піднімати 
імідж інженера в Україні. Сучасні молоді інженери 
часто їдуть за кордон. На сьогодні наша компанія 
шукає 12 фахівців. Ми платимо дуже хорошу зар- 
плату, пропонуємо офіційне працевлаштування. Ні-
яких конвертів! Гарантуємо соціальне забезпечен-
ня, медичне страхування. Але наш інженер повинен 
знати англійську мову, а такі знання мають одини-
ці. Чому так? Може це запитання треба поставити 
Львівській політехніці?

Всі хочуть заробляти 
багато грошей. Проте 
я запитую: а що ти для 
цього готовий робити? 
Що вмієш? Стажистам 
пропонуємо подвійну 
стипендію, але охочих 
стажуватися мало. Нині 
шукаємо 12 стажистів. 
Однак ставимо їм умо-
ву: завершити навчан-
ня, не занедбати його, 
захопившись роботою. 
Інакше ми розпроща-
ємося. У моїй практиці 
так уже було…

Ірина МАРТИН| С
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Про виклики, які є сьогодні перед усім українством і перед нашою державою, 
зокрема стосовно збільшення міграції молоді й швидких асиміляційних процесів, 
говорили на загальноєвропейському рівні в Римі в рамках Другого форуму мігрантів 
УГКЦ Центральної і Західної Європи. Тема форуму: „Діти і молодь в умовах творення 
новітньої української діаспори в Європі. Виклик і можливість для Церкви“.

ФОРУМ МІГРАНТІВ У РИМІ ПОКАЗАВ:  
НАМ УСІМ Є НАД ЧИМ ПРАЦЮВАТИ

Львівську політехніку представ-
ляла очільниця Міжнародного ін-
ституту освіти, культури і зв’язків із 
діаспорою Ірина Ключковська. Про 
основні акценти форуму, обговоре-
ні кроки для розв’язання долено-
сних і для України, і для українців 
проблем (особливо тих, які пере-
бувають за межами Батьківщини), 
поспілкувалася з науковицею.

Тематична тяглість  
і консолідація  
зусиль

— Я не вперше брала участь у 
події такого масштабу. Два роки 
тому було започатковано форум 
українських трудових мігрантів 
Центральної і Західної Європи, 
тоді відбувся у Фатімі (Португа-
лія), а 2017 року — у Казахстані 
(орієнтований на українців Азії). 

На форумі у Фатімі Блаженні-
ший Святослав виголосив заклик: 
„Інтеграція, але не асиміляція“. І 
це справді величезний виклик, не 
тільки перед Церквою, яка роз-
будовує свої спільноти, парафії в 
усій Європі та є центром гурту-
вання українців за межами Бать-
ківщини. Він також актуальний і 
для держави, науковців, тих, хто 
займається питаннями української 
діаспори та, без сумніву, для ак-
тивних людей, які виїхали за кор-
дон. 

Важливо, що Церкві вдалося 
консолідувати представників різ-
них середовищ. Очільник УГКЦ 
Блаженніший Святослав брав 
участь у форумі та зустрічався з 
українською молоддю Європи, 
окрім нього були єпископи Йо-
сиф Мілян, Борис Ґудзяк, Діонісій 
Ляхович, священики, монашество. 
Також представники влади — за-
ступник міністра освіти і науки 
Павло Хобзей, заступник мініс- 

тра молоді і спорту Олександр 
Ярема, науковці, громадські ідячі. 
Різні думки та ідеї, що пролунали, 
дали відчуття синергії та відкрили 
чимало нових тем. 

Колись зберігали 
українськість,  
а нині — 
асимілюються

Тепер уже очевидно, що новіт-
ня трудова міграція дуже відріз-
няється від попередніх хвиль. Ра-
ніше виїжджали люди (а точніше 
їх викидала звідси система) дуже 
грамотні, патріотично налашто-
вані, представники різних полі-
тичних сил, партій, громадських 
організацій, наукових середовищ. 
І в умовах бездержавності для 
них пріоритетним було втримати 
атрибути нації за межами Батьків-
щини, тому так активно розвива-
ли там церкви, школи. На Форумі 
були представники четвертого, 
п’ятого поколінь мігрантів, які не 
втратили свого українства, відчу-
вають себе українцями, говорять 
українською мовою. 

А сьогодні асиміляційні процеси 
пришвидшилися. Люди виїжджають 
до Європи й ставлять перед собою 
зовсім інші завдання, стараючись 
не просто асимілюватися, прийня-
ти „правила гри“ тієї держави, а 
намагаються „розчинитися“. 

Показовим у цьому контексті 
було дослідження, яке презенту-
вав священик із Казерти (Італія). 
У Міністерстві освіти Італії заре-
єстровано майже 20 тисяч дітей 
і молоді мігрантів, які навчаються 
в школах та університетах. Із них 
лише трохи більше тисячі вчаться 
в суботніх і недільних українських 
школах (лише 5%). Решта не відчу-
вають такої потреби і необхідності. 
Однак, цих 5% є тим золотим фон-
дом, з яким у майбутньому працю-
ватиме Україна. Тому розумію таке 
далекоглядне бачення Блаженні-
шого — „інтегруйтеся, але не аси-
мілюйтеся“. 

Що ще вразило, — діти тепе-
рішніх емігрантів соромляться 
признаватися до свого українства, 
а також, де працюють їхні батьки 
в чужій країні. Ця тенденція зовсім 
нова, однак уже встигла стати ма-
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совою. Але ж подумайте, наші по-
передні мігранти теж не обіймали 
одразу високих посад за кордоном, 
але вони не соромилися свого. 

За офіційними даними в Італії 
є понад 200 тисяч українців, хоча 
дехто каже множити цю цифру на 
чотири. Це реальна загроза націо-
нальній безпеці України.

Виклики, які  
повинні стати 
можливостями

Поміж іншими темами на Фо-
румі мігрантів окремо виділили 
питання — „Церква і школа як фун-
дамент сучасного і майбутнього 
української новітньої міграції“. Я 
мала честь виступити з доповіддю 
— „Діти українських трудових мі-
грантів Європи: виклики і відповіді. 
Як залишатися українцем“. 

Ми знаємо, в якому стані ці 
школи, бо мали нагоду докладно 
ознайомитися з цим на І Світовому 
форумі українознавчих суботніх та 
недільних шкіл (відбувався в серпні 
в Політехніці), працюючи з учителя-
ми 36 країн світу. Тоді ми з’ясували 
цілий комплекс проблем і викликів, 
на які треба давати відповіді. В епі-
центрі нашої уваги були і є школи з 
викладанням предметів україноз-
навчого циклу, школи, які пройшли 
випробування часом — деякі з них 
мають столітню історію, мають 
значні напрацювання, цілеспря-
мовано трудилися для збереження 
і плекання національної тотожності. 
Так, скажімо, утвердилися школи 
на Американському континенті, 
а в Канаді навіть інтегрувалися з 
освітою країни. Народилися також 
нові школи на всіх континентах, у 
різних країнах. Але тими школами в 
Україні особливо ніхто не цікавив-
ся і не займався. Тож вийшло так, 
що сучасні українознавчі школи за 
кордоном — це ізольовані колекти-
ви, не пов’язані з глобальним укра-
їнським освітнім середовищем. І ми 
дали їм можливість для комунікації, 
створивши на Форумі платформу 
для професійної взаємодії. 

На форумі трудових мігрантів 
я презентувала результати нашо-
го соціологічного розвідувального 
опитування, яке окреслило комп-
лекс проблем, зокрема те, що всім 
— і директорам, і вчителям необ-
хідне стажування в Україні, а також 
адаптовані підручники. Важливим 
є й питання сертифікатів для ді-

тей, які закінчують 
українознавчі школи. 
Окрім цього, перед 
нами ще величезна 
робота зі сертифі-
кації знань з україн-
ської мови як інозем-
ної. Маємо стандар-
ти для дорослих, але 
для дітей досі нема. 
Тепер разом слід ду-
мати, яким чином їх 
розв’язувати.

Варто також 
пам’ятати, що укра-
їнська школа за 
кордоном — це не 
лише освітній за-
клад, а середовище, 
де разом працюють 
директор, вчителі, діти і батьки. 
Вони таким чином формують і 
гуртують громаду. Тож, якщо не 
буде школи — не буде Церкви, не 
буде української діаспори. Тому 
наша держава, якщо зацікавлена 
у сильному світовому українстві,  
повинна  підтримувати і громади, 
і школи. Важливо також мотивува-
ти вчителів у різних формах. Яким 
вагомим для учителів був патронат 
над Форумом Марини Порошен-
ко, дружини Президента України і 
особиста участь міністра освіти і 
науки України Лілії Гриневич у на-
шій події! Освітяни побачили, що їх 
врешті розуміють і чують.

Тема без  
„терміну давності“

Для мене показовим було те, 
що на Форумі мігрантів я знайшла 
нашу книгу „Діти українських мі-
грантів про себе“, яку переклали 
італійською мовою, а свого часу 
Блаженніший Святослав подарував 
її Папі Римському. 

Загалом питаннями дітей мі-
грантів ми почали займатися ще 
від 2008 року. Це був величезний 
проект, який тоді підтримав фонд 
Open Ukraine. Тоді ми разом не 
лише видали ці книги, а й поста-
вили справу на наукову основу — 
організували круглі столи у восьми 
регіонах України, на які запросили 
фахівців різних напрямів. І це дало 
можливість зробити висновки, які 
оформили у великий збірник ста-
тей, та напрацювати рекоменда-
ції. Черговим нашим кроком була 
конференція про транснаціональні 
родини та як батьки, які виїхали 

за кордон, підтримують зв’язки з 
дітьми. 

Роблю висновок, що ця пробле-
ма: діти мігрантів, батьки-мігранти, 
їхні взаємини, стосунки з країною 
— терміну давності не має. Адже 
нині, через 10 років, Церква підні-
має цю тему на форумі мігрантів. 
Наступного разу (за два роки) фо-
рум відбудеться у Франції і обрано 
тему батьків. Тож, як розуміємо, 
ця тематика, яку ми перші в Укра-
їні започаткували, буде актуальна, 
доки люди виїжджатимуть. 

Маємо розуміти: робота з мо-
лоддю та з дітьми — це робота, 
спрямована на майбутнє. Якщо 
хочемо мати міцну опору, муси-
мо працювати. Нам, щоправда, 
необхідні програми повернення й 
залучення мігрантів. Вони є в ціло-
му світі та навіть у пострадянських 
країнах. Це необхідно для розвитку 
нашої держави.

Щодо роботи МІОК, то нині пра-
цюємо над створенням інтерак-
тивної мапи, де будуть зазначені 
всі українознавчі школи, регіони і, 
якщо вчителі захочуть, то зможуть 
доповнювати навчальними мате-
ріалами, якими готові поділитися. 
Також спільно з медіацентром По-
літехніки опрацьовуємо відео май-
стер-класів, які ми організовували 
для вчителів на нашому форумі. За-
планували масштабну роботу над 
нашим порталом „Крок до Украї-
ни“, щоб його максимально адап-
тувати для потреб українознавчих 
шкіл.  А загалом задумів ще дуже 
багато!

Спілкувалася  
Наталія ПАВЛИШИН
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НА ГОВЕРЛУ У 85 РОКІВ!
Якщо вам здається, що ви на щось не здатні, чи вам просто 
забракне сили для того, аби зробити щось неймовірне, — ця 
стаття для вас. Орестові Кліщеві — 85 років. Він щороку з 
друзями тиждень живе серед гір. Цьогоріч знову підкорив 
Говерлу. А також побував у горах Норвегії — такий подарунок 
до ювілею зробили йому діти.

— Гори мене навчили 
свободи. Відколи впер-
ше, 1952 року, я побував 
на Кавказі в альпініст-
ському таборі, де ми 
піднімалися на вражаю-
чі висоти, а потім 1955 
року також вперше під-
корив Говерлу, — без гір 
не уявляв своє життя. 
Нині вже й не пригадаю, 
скільки разів я здіймав-
ся на найвищу україн-
ську вершину, але понад 
десяток — гарантовано, 
— розповідає гість на-
шої редакції. — Відтоді 
я підкорював Кримські 
гори, а також вершини 
Німеччини й Австрії. 
Міста мене менше ці-
кавили, хіба що музеї. 
А справжній відпочи-
нок для мене починався 
саме в горах.

Орест Кліщ спільно з 
товариством своїх од-
нодумців — теж залю-

блених у гори — видали 
книжку „Нескорені. 40 
років походів“. Щороку 
їх збирається 10–15 осіб 
із різних куточків Украї- 
ни — зі Львова, Стрия, 
Чернівець, Мукачева, 
Івано-Франківська, Киє-
ва й ходять по Карпатах. 
Їм через нашу газету пе-
редає вітання та бажає 

здоров’я і ще багато ро-
ків підкорювати гори.

Та Орест Михайлович 
ще й поміж тим частень-
ко буває в горах. Каже, 
що це йому додає сили. 
Більше того, взимку їз-
дить у Славську на ли-
жах, та з жалем зазна-
чає, що нині лише на ту-
ристичних лижах і лише 
збоку на гірськолижній 
трасі. Колись любив 
швидкість і їздив на 
професійних лижах. Та-
кож мій співрозмовник 
щоліта буває на озерах 
Волині. Каже, що це теж 
його стихія.

Із Львівською політех-
нікою життя Ореста Клі-
ща тісно пов’язане. Він 
пропрацював сорок років 
(від 1963 року) на кафедрі 
теоретичної радіотехніки 
і радіовимірювань — був 
там інженером, асистен-
том, а згодом і старшим 

викладачем. Хоча в його 
життя Політехніка ввій-
шла ще раніше — бо ж 
тут навчався на радіотех-
нічному факультеті (тепер 
Інститут телекомунікацій, 
радіоелектроніки та елек-
тронної техніки). Досі з 
багатьма співробітни-
ками підтримує дружні 
стосунки і пам’ятає про 
тих, хто вже відійшов. 
Щороку з колегами про-
відують могилу професо-
ра кафедри теоретичної 
радіотехніки та радіови-
мірювань Юрія Величка.

Спілкувалася  
Наталія ПАВЛИШИН

ч. 31 [3031]
25 — 31 жовтня 201810



СУСПІЛЬСТВО

HOMO ХХІ СТОЛІТТЯ
Оскільки ми живемо лише на початку ХХІ століття, 
говорити про чіткий набір рис сучасної людини ще 
рано, однак відмінності від покоління ХХ століття 
стають дедалі чіткіші. 

За словами українського іс-
торика філософії Андрія Дахнія, 
у ХХІ столітті людина збудувала 
дуже комфортний для себе світ, 
але виявилася не готовою до 
трансформацій та викликів, які 
він пропонує. 

— Людину ХХІ століття мож-
на назвати homo habilis (з лат. — 
людина уміла), хоч ця характе-
ристика зовсім не нова. Існують 
наукові дослідження, які дово-
дять, що сучасна людина має 
чимало практичних навиків, 
але не конче застосовує ро-
зум у своїй діяльності. Тому 
науковці схильні думати, що 
ми недостатньою мірою люди 
розумні, а скоріше — умілі, — 
каже Андрій Йосипович.

Як стверджує науковець, у 
новітній час особливого резо-
нансу набули процеси, пов’я-
зані з інформаційною та біо-
технологічною революціями, 
які суттєво змінили людину. 
Про ці зміни — далі.

Завдяки наявній сьогодні 
можливості віртуально побува-
ти в інших країнах, а то й епохах, 
людина ХХІ століття абсолютно 
інакше сприймає світ і бачить у 
житті менше перешкод. Це своїм 
чином впливає й на стиль вихо-
вання, сучасний процес навчан-
ня тощо.

Завдяки інтернету сучасна 
людина легко входить у публіч-
ний простір, наприклад, запиту-
ючи чи даючи поради на Фейс- 
буці, публікуючи свої думки.

З другого боку, безвідпові-
дальність анонімних користува-
чів впливає на нас у реальному 
житті — послаблює відповідаль-
ність та посилює відчуття без-
карності.

Віртуальний світ надає ба-
гато можливостей, але поряд із 
тим навчає людину ХХІ століття 
розсіяності, поквапливості та 
дедалі більше позбавляє вміння 
концентрувати увагу.

Багатьом сучасним людям, 
зокрема підліткам, які форму-
ються у ХХІ столітті, притаманна 
дислексія та дисграфія — вони 
не надто добре говорять та пи-
шуть (від руки). Усе це — через 
кліпову (фрагментарну) манеру 
сприймати реальність. В античну 
епоху людина уявляла реальність 
циклічною, до ХХ століття — як 
лінійний висхідний рух. У голо-
ві сучасної людини реальність 

складається з непов’язаних між 
собою фрагментів, що є наслід-
ком переінформованості світу.

Існування ботів, тролів та ве-
ликої кількості інтернет-супере-
чок призводить до відсутності 
нормального обговорення про-
тилежних думок. Якісна диску-
сія з опонентом перетворюється 
на фонтанування ненавистю до 
нього та його поглядів — людина 
не бажає вникати в суть пробле-
ми, їй важливо просто викривати 
своїх противників. Тут неможли-
ва зміна поглядів.

Ми перебуваємо під контро-
лем Google, Facebook та інших 
інтернет-платформ: дуже багато 
інформації, зокрема приватної, 
зчитується з нашої користуваць-
кої поведінки. Наслідки цього 
вже сповна відчули на собі ки-
тайці у вигляді кредитного рей-
тингу.

Ми дедалі більше хочемо 
бути схожі на техніку, на її до-
сконалість, але виявляємо себе 

застарілими, надто повільними, 
незграбними, схильними до по-
милок, а тому відчуваємо себе 
недолугими порівняно з нею. По-
коління ХХ століття почувається 
ще більш невпевнено.

Сучасна людина користується 
новітньою технікою, що значно 
спрощує життя, однак до пуття 
не знає багатьох речей, тому має 
проблему з тим, щоб пояснити, 
як функціонує простий механізм, 
наприклад, замок, не кажучи вже 
про складніші.

Новітня техніка відзначаєть-
ся здатністю вбирати багато ін-
формації: що більше вона може 
вмістити, то ціннішою є. Нині в 
усьому світі видають масу нау-
кової літератури, яку просто фі-

зично нереально опанувати, 
навіть, якщо вона стосується 
однієї теми, а про прочитання 
та засвоєння навіть не йдеть-
ся. Людина не може перетра-
вити надмір інформації, але її 
змушують, бо кількість апріо-
рі сприймається за перевагу. 
Тому нині ми часто виграємо 
в кількості, але програємо в 
якості, що несе загрозу по-
верховості знань. Ще в І сто-
літті до нашої ери Сенека по-
переджав: хто є всюди, той 

— ніде. 
„Важливість“ кількісного по-

казника сукупно з людською 
нездатністю охопити все поро-
джують псевдонауку й плагіат, 
про що свідчить викритий на по-
чатку жовтня науковий скандал, 
пов’язаний з іменами Джеймса 
Ліндсі, Хелен Плакроуз і Пітера 
Богоссяна.

Візуалізація інформації пере-
творила людину, яка презентує 
свої ідеї, знання, інформацію 
тощо, на додаток до візуального 
ряду — комунікацію з аудиторією 
витісняє опосередкування екра-
ном. 

І на завершення: ми живемо у 
прискореному темпі, не любимо 
чекати, хочемо все й одразу, чим 
ще більше нагнітаємо швидкість 
життя, яке й так летить повз нас. 
Ми не можемо зупинити процес 
плинності, але можемо зупини-
тися самі.

Анастасія МОЗГОВА
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ПРОСВІТА

Сьогодні увазі читачів пропонуємо спогади св. пам’яті Мирослава Лисобея —  
колишнього студента, а потім багаторічного передплатника „Львівського  
політехніка“ — „Аудиторії“ і доброго друга редакції — про навчання у Львівській 
політехніці під час німецької окупації.

Мирослав Лисобей 
Народився 2 серпня 1921 р. у с. Стриївці Тернопільської області. Гімназію закінчив 
1940 р. в Тернополі, а 1941-го почав вищі студії у Львівській політехніці. Внаслідок 
подій Другої світової війни виїхав до Німеччини й закінчив навчання в Технічному 
університеті в Мюнхені. Після переїзду 1951 р. до Канади закінчив університет МекҐіл 
у Монреалі. 33 роки працював проектувальником і консультантом у проектуванні 
комунікаційних апаратів для програми „Аполло“ (дослідження космічних просторів 
та висадки людини на Місяць, 1969 р.), а також у програмі „Колюмбія” (1981 р.). Був 
активним членом багатьох професійних і громадських товариств, Американського 
інституту електричних і електронічних інженерів, Товариства українських інженерів 
Америки, Українського спортивного осередку „Тризуб“, „Рідної Школи“ і Пласту. 
Відійшов у вічність 28 лютого 2010 р. в Стратфорді, Ню-Джерсі, США.

ПІД НІМЕЦЬКОЮ ОКУПАЦІЄЮ
Технічні Фахкурси  
у Львові

Невдовзі після окупації Га-
личини німецька адміністрація 
усвідомила, що для ефективно-
го господарювання на завойо-
ваних територіях необхідне по-
повнення професійних кадрів, 
яких у Німеччині через фронтові 
втрати вже не вистачало. І хоча 
це йшло в розріз із гітлерів-
ськими планами щодо України 
в майбутньому, на початку 1942 
року в приміщеннях Політехні-
ки було відкрито вищу техніч-
ну школу з назвою Технічні ін-
ститути, а згодом — Державні 
Технічні Фахкурси. Насправді 
ж Фахкурси за навчальними 
програмами та кваліфікацією 
викладачів були технічною шко-
лою світового рівня. 

Навчання на всіх факуль-
тетах, а їх налічувалося шість 
(електротехнічний, машиновий, 
будівельний, хемічний, архітек-
турний та лісо-агрономічний), 
було цілоденним і провадило-
ся за семестровою, а від осені 
1943-го — за триместровою 
системою, шість днів у тижні, 
з навантаженням 36 годин. У 
письмових заняттях і для тер-
мінологічних визначень вжива-
лася німецька мова, на лекціях 
та в практичних вправах — та-

кож українська або польська. 
Навчальні програми на окре-
мих факультетах базувалися на 
зразках Львівської політехні-
ки польських часів із деякими 
змінами, запровадженими в 
програми Львівського політех-
нічного інституту 1939‒1941 ро-
ків — як результат переходу на 
5-річний план навчання.

Викладачами Фахкурсів 
були, в основному, професори 
й доценти Львівської політехніки 
польських часів, а також Львів-
ського політехнічного інституту 
за радянської влади — люди ви-
сокої кваліфікації, здебільшого 
доктори або кандидати техніч-
них наук, знані своїми праця-
ми й досягненнями в науково-
му світі. Підтвердження цього 
можна знайти, наприклад, у 
заліковій книжці студента елек-
тротехнічного факультету. Там 
бачимо такі відомі в технічному 
світі імена як С. Фризе — про-
фесор загальної електротехні-
ки, колишній декан факультету, 
Г. Сокольницький — спеціаліст 
у галузі електромереж та стан-
цій, колишній ректор Політехні-
ки К. Ідашевський (електрома-
шинобудування), Т. Малярський 
(теоретична фізика й радіотех-
ніка), В. Буржинський (механі-
ка та витривалість матеріалів) і 
багато інших.

Чи не вперше за майже сто-
річну історію школи з’явилися 
викладачі, доценти та асистенти 
українці, яким за попередніх ре-
жимів дорогу до наукової праці 
було закрито. Так, на кафедрі 
радіотехніки викладачем став 
Ю. Величко — у повоєнні роки 
доктор технічних наук та де-
кан факультету, на машиновому 
факультеті лекції з конструкції 
елементів машин читав Р. Один-
ський, Є. Перхорович очолив 
кафедру металознавства, до-
центом на кафедрі працював 
М. Корчинський — відомий у 
світі спеціаліст у галузі легова-
них сталей.

У розмовах про добу Фахкур-
сів часто дискутується питання: 
чи були вони Вищою технічною 
школою? Відповідь на це запи-
тання всіх тих, що мали яке-не-
будь відношення до цієї інститу-
ції — чи як студенти, чи як ви-
кладачі — однозначна: так! Це 
можуть підтвердити програмні 
та персональні документи цього 
періоду, які, мабуть, зберігають-
ся в архівах.

На запитання, яким вважа-
ли науковий статус Фахкурсів 
окупаційні власті, відповісти 
однозначно не можна. Зберег-
лися два суперечливі документи 
того часу. Перший — довідка за 
підписом уповноваженого Гене-
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НАШ КАЛЕНДАР
28 жовтня — День автомобіліста і 
дорожника.

Пам’ятні дати
25.10.1657 — гетьманом України об-
рали Івана Виговського.
25.10.1855 — народився Дмитро 
Яворницький, відомий український 
археолог, етнограф, історик і пись-
менник.
26.10.1863 — у Женеві створено ор-
ганізацію „Міжнародний Червоний 
Хрест“.
26.10.1612 — запорожці з поляками 
здобули Москву.
26.10.1947 — початок наймасовішої у 
повоєнний період депортації укра-
їнців західних областей.
27.10.1728 — народився Джеймс Кук, 
англійський мореплавець, який від-
крив Австралію.
27.10.1745 — народився Максим Бе-
резовський, відомий український 
композитор.
27.10.1811 — народився Ісаак Меррит 
Зінґер, американський винахідник 
швейної машинки.
27.10.1887 — померла Олександра 
Псьол, українська поетеса-демо-
кратка.
27.10.1931 — померла Христина Ал-
чевська, українська поетеса.
28.10.1894 — помер Омелян Ого-
новський, український літературо- 
знавець, автор „Історії літератури 
руської“.
28.10.1989 — Верховна Рада УРСР 
ухвалила закон про державний ста-
тус української мови.
29.10.1783 — помер Жан Ленор 
д’Аламбер, французький просвіти-
тель, філософ, математик і фізик.
29.10.1889 — народився Нестор Мах-
но, лідер селянського руху в Україні, 
„гуляйпільський батько“.
29.10.1914 — перемога Українських 
Січових Стрільців на горі Ключ над 
російськими військами.
30.10.1632 — створено Києво-Моги-
лянську колегію.
30.10.1882 — народився Михайло 
Бойчук, український художник.
30.10.1947 — помер Юрій Клен, укра-
їнський поет і літературознавець.
30.10.1953 — помер Імре Кальман, 
угорський композитор, автор опе-
рет „Сільва“, „Циганський барон“.
31.10.1853 — народився Микола Ки-
бальчич, автор проекту ракетного 
двигуна.

НЕСКОРЕНІ ПОЛІТЕХНІКИ  
В НАШІЙ ПАМ’ЯТІ

Напередодні Дня захисни-
ка України в головному корпусі 
Львівської політехніки на 2 повер-
сі відкрито виставку „Нескорені“, 
присвячену політехнікам, котрі в 
різні часи боролися з польським, 
німецьким і російським окупацій-
ними режимами. Адже, крім таких 
знаних особистостей як Степан 

Бандера, Роман Шухевич, Олекса 
Гасин, Катерина Зарицька, було 
ще чимало досі не відомих імен. 
На сьогодні ми вже знаємо понад 
сім десятків героїв-політехніків. А 
тепер до них додалися ще й Герої 
Небесної Сотні.

Відвідайте виставку — не по-
шкодуєте!

рального губернатора у Відні, 
датована 25 жовтня 1944 року, 
стверджує, що Львівські Техніч-
ні Фахкурси — це високошкіль-
на інституція з правом давати 
своїм студентам знання на рівні 
високих шкіл. Другий — відпо-
відь німецького міністра освіти 
в Берліні на прохання студента 
четвертого року електротехніч-
ного факультету Фахкурсів про 
дозвіл продовжувати навчання у 
Технічній Високій Школі у Відні. 
В листі великодушно дозволяли 
прохачеві вступити до Технічної 
Академії у Відні — школи на рівні 
технікуму, яка не існувала вже 
більше року, бо всі учні давно 
опинилися на воєнних фрон-
тах. Далі йшло пояснення: „До 
студій на високій школі в райху 
Вас не можна допустити, позаяк 
освіту на Технічних Фахкурсах 
у Львові не можна порівнювати 

з освітою, яку дають німецькі 
високі школи“. Принципово та 
ідеологічно витримано — ніщо 
ненімецьке не могло рівнятися 
з німецьким!

Після війни багато студентів 
Львівських Фахкурсів опинилися 
в Німеччині та інших країнах За-
ходу, де вони продовжували та 
закінчували своє навчання. Ціка-
во, що майже не відомі випадки, 
коли б студенти мали проблеми 
зі заліком заслуханих дисциплін 
чи пророблених вправ і проектів 
на Львівських Фахкурсах. Навіть 
студент Фахкурсів, якому пан 
райхсміністр давав науку про 
вищість німецької освіти, зумів 
закінчити навчання в німецькій 
Технічній Високій Школі без спе-
ціальних зусиль.

Мирослав ЛИСОБЕЙ
Далі буде
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

СТУДЕНТСЬКЕ БРАТСТВО  
ЗНОВУ В ДІЇ

Студентське братство Львівської політехніки 
відновлює свою діяльність. Уже відбулася перша акція, 
приурочена до Дня захисника України. Молодь — хлопці 
та дівчата — долучилася до святкового концерту для 
80-ї окремої десантно-штурмової бригада Збройних 
сил України. Та це лише початок, бо планів та ідей — 
дуже багато.

— Шкода, якщо організація з та-
кою багатою історією просто зник-
не. Упродовж декількох років Сту-
дентське братство Львівської полі-
техніки фактично не діяло. Тож ми 
вирішили змінити ситуацію. Наша 
перша акція, яку організували, щоб 
подякувати воякам, — це старт для 
відновлення Братства. Окрім участі 
в концертній програмі, ми ще й під-
готували невеличкі пакуночки з со-
лодощами, розробили ексклюзивні 
листівки, печиво з побажаннями та, 
завдяки підтримці Львівської дер-
жадміністрації, подарували 80 книг 
різних сучасних авторів, — розповів 
член Студентського братства Львів-
ської політехніки Сергій Мельников. 
— Неймовірний заряд позитиву та 
вдячності — ось що отримали нато-
мість! Ми вдячні нашим десантни-
кам, що вони стоять на захисті кра-
їни та роблять усе задля того, щоб 
ми з вами спали спокійно. Тому 
не бійтеся підійти до військового і 
сказати — „дякую“, адже увага та 
підтримка — це те, чого сьогодні їм 
по-справжньому бракує! 

Активісти планують і надалі зу-
стрічатися з воїнами. Бо перекона-
ні, що молодь має, чого в них по-
вчитися. На День десантника теж 
хочуть підготувати святкову про-
граму. 

— Є ще дуже багато роботи 
перш, ніж Братство почне працю-
вати на повну. Нині організовуємо 
зустрічі-наради, плануємо заходи 
до закінчення року та на нове пів-
річчя. Будьте певні, подій буде ба-
гато! — додав Сергій.

Наразі активного набору до 
організації ще не відбувалося. Бо 
спершу хочуть напрацювати жит-
тєздатний проект. Та перш, ніж 
потрапити до Братства, потрібно 
буде заповнити анкету й пройти 
співбесіду. Та, кажуть, головним 
критерієм відбору буде бажання й 
готовність діяти — „щоб очі горіли“. 

Наталія ПАВЛИШИН

У канадському місті Торонто 
21 жовтня відкрили меморіал 
жертвам Голодомору. На офі-
ційній церемонії були присутні 
кілька сотень осіб, серед яких 
мер Торонто Джон Торі, перший 
віце-прем’єр-міністр України 
Степан Кубів та міністр закор-
донних справ Канади Христя 
Фріланд. На спорудження 
меморіалу витрачено близько 
1,2 млн дол. Більшість цієї суми 
зібрали зусиллями української 
діаспори. Меморіал розмістили 
неподалік від аеропорту Торон-
то та набережної озера Онтаріо. 
Центральне місце меморіалу 
зайняла скульптура українсько-
го митця Петра Дроздовського 
„Гірка пам’ять дитинства“.

У Парижі на фасаді будівлі 
Культурно-інформаційного 
центру Посольства України 
з’явилася меморіальна табли-
ця українському оперному 
співакові, солісту Паризької 
опери, Герою України Васи-
леві Сліпаку. Міністр закор-
донних справ України Павло 
Клімкін на своїй сторінці у 
соцмережі Facebook зазначив, 
що Василь Сліпак був унікаль-
ною особистістю, яка поєднала 
музичний талант і військовий 
героїзм. Він також запевнив, що 
в Києві на Андріївському узво-
зі неодмінно буде сквер імені 
Василя Сліпака.

У Львові до 100-річчя створен-
ня ЗУНР 18 жовтня відбулося 
медійно-драматичне дійство 
„Момент і Чин, або Вели-
кі Роковини“. О 21 годині на 
стінах будівлі ЛНУ ім. І. Франка 
показали відеомапінг із поді-
ями сторічної давності. Акція 
стала початком циклу заходів із 
вшанування сотої річниці утво-
рення ЗУНР. Місце проведення 
дійства вибрали не випадково. 
Адже Львівський національний 
університет ім. Івана Франка 
мав безпосередній стосунок до 
Листопадового повстання і до 
творення української держав-
ності: випускниками Франково-
го університету були президент 
Західноукраїнської Народної 
Республіки Євген Петрушевич, 
голова першого уряду ЗУНР 
Кость Левицький, а також Сидір 
Голубович, Лонгин Цегель-
ський. 

За матеріалами інформагенці
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У межах проекту „Український 
прорив“ на сцені львівської 
Опери відбулася прем’єра ви-
стави „Правда під маскою“. Це 
постановка на основі об’єднання 
двох одноактних балетів Ігоря 
Стравінського „Весна священ-
на“ та „Пульчинелла“. Режисер 
— Василь Вовкун, хореограф — 
італійський балетмейстер Мар-
челло Алджері. Цією виставою 
постановники хочуть показати, 
що у світі є велика проблема 
несправжності, яку необхідно 
долати, так би мовити знімати з 
себе маски.

Українські кінокритики 26 
жовтня вперше за найкращі 
українські фільми вручатимуть 
власну премію „Кіноколо“. На 
премію номінували стрічки укра-
їнського виробництва і зняті в 
міжнародній копродукції, які були 
показані в Україні в період від 1 
жовтня 2017 року до 30 вересня 
цього року. Премію вручатимуть 
у семи номінаціях. Її організатори 
оголосили список номінантів. На-
разі лідирують фільми „Донбас“ 
Сергія Лозниці (чотири номінації) 
та „Кіборги“ Ахтема Сеітаблаєва 
(три номінації). Претенденткою 
на звання найкращої актриси є 
львівська акторка та співачка 
Наталія Половинка.

У Свірзькому замку, що в Пере-
мишлянському районі, вперше 
за приблизно 50 років відкрили 
виставку, що стосується історії 
замку. Досі замок був закритий 
для відвідувачів через непристо-
сованість приміщень під мистець-
кі проекти. Виставка триватиме 
до кінця листопада й покликана 
стати початком відродження 
життя замку та є однією з перших 
подій Культурного центру „За-
мок Свірж“. Опісля відбудеться 
презентація проекту ревіталізації 
Свірзького замку.

26 жовтня у Львові в межах 
українсько-польського фес-
тивалю Music In Fest зіграють 
свої концерти гурти „Фіолет“ 
та Paraluzja (Польща). „Фіо-
лет“ спеціально підготував свою 
особливу акустичну програму, 
яку вперше можна буде почути 
лише у Львівській філармонії. А 
Paraluzja — гурт, який не може 
оминути жоден меломан, котрий 
шукає музики з додатками імпро-
візації, джазу й фламенко.
За матеріалами інформагенцій

СУЧАСНИЙ, НОВИЦЬКИЙ 
ПОЧЕРК ІКОНОТВОРЦІВ

Результат міжнародної зустрічі-пленеру іконописців 
у маленькому лемківському селі Новиця — це 
презентація альбому сучасного іконопису „Нова 
ікона. Новиця 2009–2017“ та відкриття виставки „Час 
життя/ час смерті“ в Національному музеї у Львові  
ім. А. Шептицького.

Проект пленеру проходить під 
патронатом Генерального консуль-
ства України в Кракові й Генераль-
ного консульства Польщі у Львові. 
Пленери організовують уже десять 
років Товариство друзів Новиці, 
кафедра сакрального мистецтва 
ЛНАМу і Братство греко-католиць-
кої молоді „Сарепта“.

Генеральний консул Рафал 
Вольскі переконаний, що Новиця 
— місто, де відбувається діалог 
художників між собою, природою 
і Тим, хто ту природу створив і дає 
натхнення митцям. Цього року до 
пленеру долучилися нові іконо-
писці зі Словаччини, Німеччини та 
інших країн. Це демонструє нам, 
що Європа — не лише географічна 
одиниця, а єдність народів.

Магістр сакрального мистецтва 
і громадський діяч Святослав Вла-
дика як куратор виставки каже:

— У Новиці твориться не просто 
нова ікона, а нова красива ікона. 
Спершу я як художник ставився 
скептично до пленеру. Та щове-
чора — вечірня, молитва перед 
їжею — все це дуже згуртовує й 
одухотворяє митців, дає пережи-
вання буття з Богом.

Слова Христа, які він промовив 
у Витанії біля гробу Лазаря, — „хто 
в мене вірує, той навіть умерши, 
житиме“ — стали темою останньо-
го пленеру. Митці у своїй творчості 
показали і драму людського жит-
тя, і перспективи життя вічного. 
Зрештою, ці питання ключові для 
сакрального мистецтва.

Учасники пленеру для сво-
їх робіт вибрали сюжети з історії 
спасіння, від самих початків аж 
до вознесіння Христа після його 
смерті й воскресіння. Попри од-
наковість тем різними є способи 
їх вираження — деякі автори до-
тримуються зображальної тради-
ційності, деякі настільки виходять 

за її межі, що їхні ікони стають схо-
жі на модерні чи й то футуристичні 
картини. Але в кожній із робіт від-
читується авторське переосмис-
лення того, що митець зображає, 
бажання віднайти найліпші технічні 
засоби для передачі внутрішніх по-
рухів і одкровень.

Отець Себастьян Дмитрух, ди-
ректор Музею сакрального мис-
тецтва на відкритті виставки по-
ділився своїми спостереженнями:

— Якщо оглядати роботи рибо-
тицьких майстрів і цю виставку, то 
побачимо між ними великий кон-
траст. І це дуже добре. Складові 
нашого обряду — світло, спів, іко-
на. Якщо ікона, то і молитва. Бачив, 
як творять художники на новиць-
ких пленерах — ніби Ангел водить 
їхнім пензлем. Коли оглядати ікони 
початку ХХ століття, то помітимо, 
що кожен майстер у своїх іконах 
залишав особистий почерк. Це 
саме ми бачимо і в теперішніх тво-
рах. Оглядаючи цю експозицію, ви 
отримаєте насолоду, як душевну, 
так і візуальну.

Наталя ЯЦЕНКО

| С
ві

тл
ин

а 
На

та
лі

 Я
це

нк
о

ч. 31 [3031]
25 — 31 жовтня 2018 15



КУЛЬТУРА

ІГОР КЛИМОВИЧ: „МОЖНА НАВЧИТИСЯ БУДЬ-ЧОГО, ЯКЩО 
ДОКЛАДАТИ НАЛЕЖНИХ ЗУСИЛЬ І БУТИ ТЕРПЛЯЧИМ“

Ігор Климович — скульптор-аматор, поет, у минулому 
— менеджер із туризму, який у дорослому віці відкрив 
свій талант до мистецтва.

Чому Ти обрав різьбу по дереву?
 — Це завжди як хобі, мені було 

цікаво вчитися нового і я отриму-
вав від цього задоволення. Мис-
тецької освіти я не маю, щоправ-
да, нещодавно повчився у доволі 
відомого литовського скульптора 
Альгімантаса Сакалаускаса — він 
побачив мої роботи на Фейсбуці й 
запросив до Литви. У майбутньому 
планую пов’язати себе з мистець-
ким училищем, бодай як вільний 
слухач.

Як давно опановуєш це мистецтво?
 — Перші примітивні спроби 

були 3–4 роки тому, згодом почав 
робити щось складніше. Наразі 
працюю з деревом і гіпсом. У ди-
тинстві міг хіба виліпити сніговика, 
у родині до різьбярства стосунку 
ніхто не мав. Можливо, якісь за-
датки в мене і є, однак вважаю, що 
кожен може навчитися будь-чого, 
якщо докладатиме належних зу-
силь і буде терплячим. Першим 
моїм інструментом був звичайний 
канцелярський ніж. Потім я почав 
цікавитися, чим працюють профе-
сійні майстри, і створювати свій 
арсенал — самостійно переточу-
вав радянські інструменти. 
Після поїздки до Литви мій 
інструментарій суттєво зба-
гатився. Наразі опановую 
різьбу бензопилою — до-
волі популярний сучасний 
напрям.

Що „розбудило“ Твій талант?
 — Уже в дорослому 

віці я почав цікавитися іс-
торією України, артефакта-
ми, знайденими на терито-
рії нашої держави, і захотів 
зробити щось схоже. Також 
мені близькі українські до-
християнські вірування, 
тому саме на цю тему ро-
бив перші скульптури, зо-
крема дощечку з Велесової 
книги. За кордоном подібна 
тематика добре досліджена 

й пошанована: греки, наприклад, 
знають і дуже поважають свою 
античну культуру, тогочасні віру-
вання, те ж саме можна сказати й 
про скандинавів. В Україні ж це — 
велика неорана нива.

Як відбувається робочий процес?
 — По-різному. Працюю, над 

тим, що мені цікаво у цей мо-
мент. Можу довго трудитися над 
чимось одним аж до завершення, 
можу розпочати нову скульптуру, 
якщо раптом з’явиться натхнення, 
можу відкласти конкретний витвір 
на певний час і взятися за інший, 
якщо відчуваю, що тут себе вичер-
пав. Важко сказати, скільки часу 
працюю над скульптурою — усе 
залежить від натхнення. 

А де саме черпаєш його?
— Всюди. Нещодавно повер-

нувся з Ісландії, тож підозрюю, що 
невдовзі з’явиться щось за сканди-
навськими мотивами. Люблю про-
бувати нове. Буває — щось побачу, 
почую, уявлю і моментально хочу 
зробити таке. Інколи майбутня ро-
бота може мені приснитися. Ча-
сто надихаюся читанням. В укра-

їнських дохристиянських 
віруваннях, як таких, кано-
нічних образів немає. Якщо 
Скандинавія асоціюється 
із суворими бороданями з 
молотами в руках, то укра-
їнські міфологічні персона-
жі це, скоріше, уособлені 
явища, наприклад, сили 
природи. Персоніфікація 
допомагає краще сприйма-
ти їх: якщо ти виріжеш бли-
скавку — людина бачитиме 
лише блискавку, а якщо цю 
блискавку вкласти в руки 
чоловіка, уява вмикається і 
ти замислюєшся, хто ж ме-
тає цю блискавку. Зазвичай 
я читаю про певну істоту, 
збираю інформацію і в ході 
цього вибудовую конкрет-
ний образ.

До якого стилю відносиш свої 
роботи? — Я не вважаю, що 

маю власний стиль. На мою думку, 
це відбувається тоді, коли опану-
єш класику. Якщо говорити про 
останні — „Жінку“ й „Засновників 
міста“ — вони тяжіють до модер-
ну. Якщо брати до уваги тих бо-
жеств, що робив раніше, то ми з 
львівським скульптором Антоном 
Лубієм умовно називаємо їх укра-
їнським автентичним стилем. 

Українська міфологія кори-
стується попитом? — В Укра-

їні скульптури на цю тематику 
затребувані. Щодо закордону, то 
клієнт з Канади придбав Перуна, 
а статуя богині Марени зацікавила 
американця, однак підозрюю, що 
тут усе вирішили естетичні вподо-
бання. 

Якою є дальша доля скульптур?
— Незважаючи на те, що це — 

хобі, більшість робіт, все ж, купу-
ють, до того ж майбутні власники 
зазвичай самі запитують, чи мож-
на придбати вже готову скульпту-
ру. Також виконую замовлення. 
Деякі роботи поїхали до США, Ка-
нади, Норвегії, Польщі, Білорусі. 
Оскільки я три місяці працював 
у Литві, частина скульптур зали-
шилася там. Інколи дарую роботи 
рідним чи друзям, частину маю у 
власній колекції.

Анастасія МОЗГОВА
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10 СПОСОБІВ ЗІГРІТИСЯ БЕЗ ШКОДИ ДЛЯ 
ЗДОРОВ’Я

Бабине літо потішило нас лагідною сонячністю, 
відтермінувавши сильні холоди. Проте їм бути, і з отим 
„щось зимно“ ще жити кілька місяців. Підказуємо, як, 
щоби без нарікань на погоду.

Мама таки мала рацію — вдя-
гайте шапку! Бо найбільше тепла 
організм втрачає саме через не-
покриту голову. Доповнити голов-
ний убір варто яскравим шарфом 
— горло й бронхи будуть захище-
ні, а осіння стильність ще й настрій 
підніме. Сидіння за комп’ютером, 
на жаль, тепла не додає, тому на-
киньте на себе шерстяний плед. 
Ним можна накритися і вночі, по-
верх ковдри.

Осінь — час пити глінтвейн? 
Так, алкоголь розширює судини, 
але й збільшує тепловіддачу назов- 
ні. Судини ж реагують на холод 
стисканням, щоб зберегти тепло 
для внутрішніх органів. Тому варто 
підшукати альтернативні напої —  
трав’яні чаї, какао, гарячий шоко-
лад. Навіть звичайний чай, якщо в 
нього покласти шматок імбиру й 
паличку кориці, кружальце лимо-
на, здатен розпалити внутрішній 
вогонь організму. Загалом, фанта-
зуйте зі смаками „теплих“ спецій —  
кардамоном, насінням фенхеля, 
чорним і червоним перцем, гвозди-
кою. Багато з тих приправ ще й до-
помагають травленню, укріплюють 
імунітет. Тож витя-
гуйте термогорнята 
й термоси — беріть 
гарячий чай із собою 
на вулицю, ковток 
його дасть змогу до-
чекатися маршрутки 
без дрижаків.

Із настанням хо-
лодів слід змінити 
раціон. Холодні й 
сирі продукти спри-
яють утворенню сли-
зу в організмі, тому на щоденному 
столі тепер їх має бути небагато. 
Якісні жири, серед яких правдиве 
масло, нерафіновані олії, також — 
індиче м’ясо, різні крупи — трохи 
більша калорійність, якщо їжа ко-
рисна, необхідна. Не забуваємо 
про горіхи, насіння — вони містять 

олії, які, змішуючись зі слиною, 
перетворюються на речовини, що 
мають зігріваючий ефект. Багато 
енергії дають і рослинні білки — 
розмаїті бобові, а також тушковані 
чи запечені овочі. До речі, печений 
гарбуз чи буряк є 
доволі солодкими, 
тож можуть слугу-
вати здоровим де-
сертом.

Більше смійте-
ся — сміх розсла-
бляє, дає відчуття 
внутрішнього теп- 
ла. В колі друзів це 
робити природно й приємно. Крім 
цього, оптимісти мерзнуть і хво-
ріють рідше, ніж ті, хто дивиться 
на світ через сіро-чорні окуляри 
безнадії.

Візьміть у руки олівець (чи руч-
ку), покладіть між долонь й інтен-
сивно катуляйте його туди-сюди —  
тертя об шкіру збільшує її темпе-
ратуру й активізує біологічно-ак-
тивні точки на ній. Якщо є змога, то 
влаштуйте собі сеанс самомасажу 
рук і ніг — додайте в крем кілька 
крапель ефірних олій шавлії, фен-

хеля, імбиру. Масажу-
вати їх радять і перед 
виходом надвір, і піс-
ля повернення додо-
му. Швидка допомога 
— втерти краплю олії 
чебрецю або гвозди-
ки у згин ліктя.

Є й така ідея — 
наповнити пляшку 
гарячою (не окро-
пом, щоб не дефор-
мувалася) водою і 

гріти об неї руки. Щоби отримати 
додаткове відчуття тепла, на пляшку 
можна зв’язати красиву одяганку — 
і око милуватиме, і для рук приємно. 
Зрештою, дехто, мабуть, має і жи-
вого обігрівача — кота. Згортайте-
ся удвох на дивані — забудете про 
холод.

Для змерзлюхів, які люблять 
технічні новинки, існують спе-
ціальні зігріваючі пристрої — 
USB-рукавички й USB-тапочки. 
Ціни, до речі, на них не кусючі — 
від 135 грн. Виглядають рукавички 
як звичайні, тільки без пальців. Від 
них йде провід з роз’ємом, як у 
флешки. Після під’єднання його до 
комп’ютера рукавички через п’ять 
хвилин нагріваються. Як варіант — 
можна придбати мишку з таким же 
підігрівом, а до неї — USB-підстав-

ку для скляного або 
паперового горнят-
ка (умова — рівне 
денце) — чай буде 
довго теплим.

Мікрохвильо-
ва грілка — ще 
одна допомога 
в холодну пору 
року. Вона схожа 

на м’яку іграшку. Нагріти її про-
сто — покласти у мікрохвильовку 
на дві хвилини. Такі теплі іграшки 
виготовляють навіть у нас в Україні, 
наповнюють їх відбірним просом і 
сушеною лавандою. Для далеких 
прогулянок потрібен уже термопа-
кет — для отримання додаткового 
тепла його кладуть у куртку.

Уникайте стресу — стрес діє 
на наш організм так, як мороз. 
У момент сильного емоційного 
потрясіння кров від наших кінці-
вок відходить до мозку, щоб він 
міг прийняти правильне рішення 
— втекти або захиститися, якось 
діяти. Якщо ж до стресу додається 
ще негода, то не дивуйтеся, що вам 
холодніше, ніж іншим. Розслаблен-
ня ж має зворотний ефект — воно 
додає тепла.

Якщо ж ви все-таки змерзли? 
Зробіть комплекс розтяжки, легких 
присідань, побавтеся у боксер-
ський бій із тінню, але не на місці, 
а в русі. Вдома відігрітись допомо-
же душ або ванна з гірчичним по-
рошком, морською сіллю і содою 
— на горня соди по столовій ложці 
солі й гірчиці. Така ванна помічна 
не лише на початках простуди, а й 
після інтенсивних спортивних тре-
нувань.

Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально: 
7. Вождь гунів, який завоював Римську імпе-
рію. 8. Держава, очолювана еміром або ра-
дою емірів. 9. Одногорбий верблюд-гібрид. 
10. Свійська робоча тварина родини конячих. 
11. Ігумен католицького чоловічого монасти-
ря. 13. Перерва між двома діями вистави. 
15. Непрозора легка пузирчаста маса, утво-
рена при збиванні мильного розчину. 16. Ви-
нахідник парової машини. 17. Аркуш з чіткими 
чорними лініями, який підкладають під нелі-
нований папір, щоб рівно писати. 21. Людина, 
яка любить свою батьківщину, віддана своє-
му народові. 22. Висока вежа при мечеті, з 
якої муедзин скликає мусульман на молитву. 
23. Вирощування рослин без ґрунту безпосе-
редньо на водному розчині поживних речо-
вин. 27. Певна кількість ліків, яку признача-
ють хворому для одноразового або добового 
введення в організм. 28. Однорічна городня 
рослина, що її використовують як ароматич-
ну приправу для страв. 29. Учень універси-
тету. 31. Римський політичний діяч, сенатор, 
який очолив змову проти Юлія Цезаря і брав 
участь у його вбивстві. 32. Столиця Норвегії. 
33. Назва села в тюркських народів Серед-
ньої Азії. 34. Місто у північно-східній частині 
Німеччини, столиця землі Мекленбург — Пе-
редня Померанія. 35. Тимчасове користуван-
ня будівлями, земельною ділянкою за плату, 
визначену укладеною угодою. 

Вертикально:
1. Документ про закінчення середньої школи. 2. Наз-
ва операції примусового виселення українців з Лем-
ківщини, Надсяння, Холмщини, здійсненої Польщею 
1947 року. 3. У грецькій міфології брат-близнюк Гіп-
носа; уособлення смерті. 4. Музичний знак у вигляді 
дужки з крапкою під нею, яким позначають подов-
ження часу тривання звуку або паузи. 5. Морський 
розбійник, грабіжник. 6. Пристрій для зменшення 
швидкості падіння тіла при стрибках людини з лі-
така. 12. За давньогрецькою міфологією скульптор, 
який закохався у вирізьблену ним статую дівчини. 
14. Гроші, що їх регулярно отримують студенти уні-

верситету. 18. Гармонійне поєднання кількох різних 
за висотою тонів, котрі сприймаються як звукова 
єдність. 19. Невеликий автомобіль, звичайно з від-
критим кузовом, яким перевозять вантажі й паса-
жирів. 20. Доказ відсутності підозрюваної особи на 
місці злочину під час його скоєння. 23. Місто гумору 
в Болгарії. 24. Той, хто захопив збройними силами 
територію чужої держави; загарбник, поневолювач. 
25. Спеціальна швейна машина для обметування 
країв тканини. 26. Дужка, що об’єднує кілька нотних 
рядків. 29. Початковий момент спортивних змагань. 
30. Тварина або рослина, що була об’єктом релігій-
ного культу роду, племені як його родоначальник і 
охоронець.

Склала Христина ВЕСЕЛА

1 2 3 4 5 6
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31 32

33

34 35

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 29
Горизонтально: 3. Терен. 5. Проза. 7. Натюрморт. 11. Бран-
до. 12. Радіус. 13. Арсен. 16. Діорама. 18. Реторта. 20. Берга-
мо. 23. Лофт. 24. Трал. 25. Еліксир. 27. Псалтир. 29. Оплески. 
31. Ґрант. 33. Ікарус. 35. Капрон. 36. Драматизм. 37. Рабат. 
38. Макет. 
Вертикально: 1. Франко. 2. Портер. 3. Теренкур. 4. Нату-
ра. 5. Профан. 6. Арпеджіо. 8. Риксдаг. 9. Криміналістика. 
10. Мультиплікатор. 14. Хабанера. 15. Прокурор. 17. Апетит. 
19. Тантал. 21. Регі. 22. Арес. 26. Казарма. 28. Лабрадор. 
30. Експромт. 31. Гарант. 32. Туризм. 34. Садиба. 35. Комікс.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

Як подати оголошення в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій  
та приватних осіб.
Вартість оголошення: 

•  комерційного характеру: до 30 слів — 
    70,00 грн.; від 30  до 60 слів — 140,00 грн.;
   понад 60 слів — за тарифами реклами; 

• про загублені документи — 20,00 грн.; 

• співчуття — 30,00 грн.; 

• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.; від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;

Система знижок: більше трьох публікацій — знижка 10% від 
суми замовлення.
Ціни подано з урахуванням податку на додану вартість. 
Крайній термін подання ого ло шення — десять днів до виходу 
газети.

 Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103. Тел. (0322) 258-21-33. 
E-mail: audytoriya@gmail.com
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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. № 181163

В. о. головного редактора — Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

Редактори відділів:

освіти і науки — Ірина МАРТИН

молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН

культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературні редактори — Олег СЕМЕНИШИН  

та Марія КІНДРАТОВИЧ.

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 Григорчака ДМИТРА 
На останній сторінці— світлини Наталії ПАВЛИШИН 
та Ірини МАРТИН .

Кохані варті теплих слів
А ті, що їх висловлюють, — винагороди. Так ми 
собі подумали й маємо для всіх закоханих про-
позицію: 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! А на тих, хто 
красиво й оригінально виявить свої почуття, на-
прикінці року чекатимуть приємні призи. Будьте 
сміливими й щасливими! 

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, які видав Національ-
ний університет „Львівська політехніка“: 
залікову книжку № 1808918 на ім’я: Далик Юлія Олегівна; 
студентський квиток на ім’я: Стецьків Юрій Андрійович;
студентський квиток ВК № 11341152 на ім’я: Журавська 
Марта Ігорівна;
студентський квиток № 11865072 на ім’я: Євтіфієв Микола 
Юрійович; 
студентський квиток № 11864782 на ім’я: Ващенок Андрій 
Ігорович;
студентський квиток на ім’я: Панасюк Катерина Володи-
мирівна;
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