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Перший в Україні  
StartUp Market — відкрили!



ВАША ДУМКА

ГІДНА ЛЮДИНА — ЯКА ВОНА?

Дмитро Пасельський, студент третього курсу 
Інституту енергетики та систем керування:

„Гідність — у маленьких 
вчинках“
Гідна людина — та, яка робить корисні справи, є 
патріотом своєї держави, вона чесна, справедли-

ва, розсудлива й завжди чинить совісно. Звичай-
но, в Україні є такі люди, можливо, їх навіть багато, 

але їхня гідність проявляється у маленьких, буденних 
учинках, тому вони залишаються непомітні. Також гідни-

ми людьми є вояки АТО, бо вони боряться за нас, нашу незалежність і сонце 
над нашими головами.

Наталія Шевченко, студентка першого 
курсу Інституту комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій:

„Не знаю прикладу гідної 
людини“
Гідна людина — це та, котра обстоює власні прин-

ципи, має в собі міцний „стрижень“ і завжди чес-
на. Сьогодні я не знаю прикладу такої людини. Чи 

вважаю себе гідною? Напевно, на 70%.

Опитувала й міркувала Анастасія МОЗГОВА

П’ятий рік поспіль 21 листопа-
да українці відзначають День 
Гідності і Свободи. Згідно з 
відповідним указом Прези-
дента України Петра Поро-
шенка, свято встановлено „З 
метою утвердження в Україні 
ідеалів свободи і демократії, 
збереження та донесення до 
сучасного і майбутніх поко-
лінь об’єктивної інформації 
про доленосні події в Україні 
початку XXI століття, а та-
кож віддання належної шани 
патріотизму й мужності гро-
мадян, які восени 2004 року 
та у листопаді 2013 року — 
лютому 2014 року постали на 
захист демократичних цін-
ностей, прав і свобод людини 
і громадянина, національних 
інтересів нашої держави та її 
європейського вибору“.

За визначенням „Вікіпедії“, 
гідність — „це поняття мо-
ральної свідомості, яке ви-
ражає уявлення про цінність 
всякої людини, як моральної 
особистості, а також категорія 
етики, що означає особливе 
моральне ставлення людини 
до самої себе і ставлення до 
неї з боку суспільства, в якому 
визнається цінність особисто-
сті“. Однак політичні реклами, 
які обіцяють „гідні умови пра-
ці“, „гідну заробітну плату“, 
„гідний рівень життя“ стають 
дедалі більш надокучливими 
і змушують трактувати при-
кметник „гідний“ лише як 
„фінансово вигідний“.

То що ж таке гідність? Як це 
— жити гідно? Невже тепер 
усе зводиться лише до гро-
шей і красивих гасел? Аби 
з’ясувати це, ми звернулися 
по допомогу до політехніків. 
Запитання виявилося склад-
ним: студенти один за одним 
відмовлялися висловлювати 
думку, чесно зізнавалися, що 
не знають відповіді або ж про-
сто втікали. Дивно і прикро, 
що жоден не згадав про Рево-
люцію Гідності, не обмовився 
про Небесну Сотню, тим паче, 
що за вікном — листопад і 
п’ята річниця від початку тих 
знакових подій.

Вільям-Михайло Мумряк, студент другого 
курсу Інституту гуманітарних та соціальних 

наук:

„Уособлення гідності — 
батьки“

Гідна людина дотримується мораль-
них принципів, поважає старших, своїх 
близьких, родину. Уособленням гідності 
для мене є батьки, також — Тарас Шевченко 
й Леся Українка, оскільки їхні творчість і жит-
тєвий шлях свідчать про боротьбу за Україну й рідну мову.

Наталія Савіцька, студентка першого курсу 
Інституту комп’ютерних технологій, 

автоматики та метрології:

„Приклад гідності — моя 
вчителька“

Гідність — це вміння постояти за себе і у разі, 
коли бачиш несправедливість, прийти на допо-
могу. Тільки тоді особа може почуватися гідною і 
взагалі називати себе людиною. Прикладом гідної 
людини є моя вчителька німецької мови і зарубіжної лі-
тератури. Вона пропрацювала у школі вже 40 років і, незважаючи на інвалід-
ність І групи, присвятила своє життя учням. Кожного дня вона залишається 
після уроків і проводить факультативні заняття, завжди підбадьорює учнів, 
заохочує брати участь у конкурсах, готує до олімпіад, надихає працювати 
й розвиватися.
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NOTA BENE!

Закінчення на 7 с. m

ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ STARTUP MARKET — ВІДКРИЛИ!

Відтепер стартапери мають ще більше можливостей 
для розвитку і просування своїх продуктів. У Tech 
StartUp School 15 листопада відбулося відкриття 
першого в Україні інноваційного StartUp Market. 

— StartUp Market має стати 
ефективною платформою для ко-
мунікації стартапів і корпоративно-
го бізнесу, його учасниками будуть 
усі новатори, які бажають показати 
свої розробки — не лише зі Львова 
чи з України, а й з-за кордону. Ми 

орієнтуємося на трьох основних 
стейкхолдерів. Найперше, на стар-
таперів, які мають власні проекти і 
можуть принести прототипи, щоб 
залишити на постійно діючій ви-
ставці StartUp Market. Також для 
інвесторів, які зможуть прийти до 

нас, обрати ту інновацію, яка їх най-
більше цікавить і підходить їм, щоб 
заінвестувати кошти, чи просто 
випробувати й залишити свій фа-
ховий відгук про роботу, рекомен-
дації покращення продукту. І третя 
категорія — люди, які цікавляться 
інноваціями, хочуть прийти, поди-
витися, як розвивається техніка, — 
каже директор Tech StartUp School 
професор Назарій Подольчак. — 
До нас часто приїжджають різні  

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ ЄДНАЄ МОЛОДИХ  
НАУКОВЦІВ ЄВРОПИ

Сьогодні у Львівській політехніці розпочав роботу 
VIII Об’єднаний міжнародний молодіжний науковий форум 
Litteris et Artibus, а також ХІІІ Міжнародна конференція Young 
Scientists Towards the Challenges of Modern Technology. Про 
те, що цікавого можна буде почути впродовж цих трьох днів, 
розповідає науковий секретар форуму, доцент кафедри 
хімічної інженерії Львівської політехніки Олександр Іващук.

На форумі працюва-
тиме дев’ять конферен-
цій різного спрямування 
— від хімічної до еконо-
мічної. Цього року наш 
захід особливий тим, що 
його ми об’єднали з дуже 
подібною конференцією 
наших колег і постійних 
активних учасників із Вар-
шавської політехніки, гас-
ло якої: „Молоді науковці 
— до змін у науці і техно-
логіях“. Про таку форму 
проведення ми говорили 
кілька років, а тепер на-
решті дозріли до такого 
рішення — об’єднати два 
заходи. Для нас це озна-
чає — перейти на інший 
рівень: бути не просто 
учасниками конференцій, 
а й переймати досвід, зо-
крема спосіб її організу-
вання і проведення. 

Цього року ми впер-
ше прийняли рішення 
приймати статті на кон-

ференцію на платфор-
мі нового проекту Open 
Review Hub, який запо-
чаткувало наше Наукове 
товариство. Він полягає 
в тому, що покликаний 
забезпечити відкрите та 
прозоре рецензування 
наукових матеріалів різ-
ного фахового спрямуван-
ня згідно з принципами 
Open Peer Review та Open 
Science загалом. 

Цього разу буде по-
над 130 доповідей, а це 
досить непоганий показ-
ник. Хто не зможе при-
їхати, долучиться через 
скайп-конференцію. Се-
ред учасників — пре-
зидент Євродоку Гарет 
О’Ніл, наші завжди ак-
тивні польські колеги — з 
Варшавської та Вроцлав-
ської політехнік. Також 
активізувалися науковці 
з університетів Туреч-
чини. Сподіваємося на 

вже звичну активність 
молодих науковців Львів-
ської політехніки. Зако-
номірно, що долучаються 
нові учасники. Наш захід 
уперше відвідає керівник 
експертної групи з питань 
розвитку дослідницької 
інфраструктури Міністер-
ства освіти і науки України 
Григорій Мозолевич. Од-
нак цього року ми зосере-
дилися не так на кількості 
учасників, як на тому, щоб 
подбати про зміну якості 
самого форуму, щоб він 
набував розвитку, нових 
тенденцій. 

Основні заходи відбу-
дуться сьогодні у стар-
тап-школі — реєстрація, 
урочисте відкриття, вели-
ка панельна дискусія про 
проблематику підходів 
Open Science, Open Peer 
Review на теренах Схід-
ної Європи, адже те, що 
в Європі вже нормальне 

і звичне, для нас — ін-
новаційне. Після обіду 
передбачено тематичні 
усні сесії та постер-сесії, 
де наукові комісії оберуть 
переможців.

Завтра відбудеться 
велика екскурсія по По-
літехніці, а після неї — 
церемонія закриття, де 
вручимо сертифікати за 
найкращі доповіді. Піс-
ля того влаштуємо нашим 
учасникам ознайомчу 
екскурсію Львовом. 

У суботу організує-
мо міжнародний круг- 
лий стіл, де обговоримо 
результати конференції, 
проведемо бесіди про 
дальше можливе інтегру-
вання та співпрацю.

Ірина МАРТИН
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СТУДІЇ

ПОЛІТЕХНІКА І ФРАНЦІЯ: НА ЩО ОЧІКУВАТИ?

14 листопада до Львівської політехніки прибули аташе з питань 
наукової та університетської співпраці Посольства Франції 
в Україні Сільвен Ріголе та директор ГО „Альянс Франсез 
Львів“ Ніколя Фасіно.

Минулоріч Політех-
ніка стала членом Все- 
світньої асоціації універ-
ситетів франкофонії, що, 
окрім надання можли-
востей, накладає й певні 
зобов’язання. Візит де-
легації відбувся з метою 
налагодження співпраці 
львівського університету 
з Францією та французь-
комовним середовищем.

Зі сторони університе-
ту участь взяли проректор 
Олег Матвійків, керівник 
Центру Міжнародної осві-

ти Наталія Гоц та ново-
призначена відповідаль-
на особа за освітню спів- 
працю з вишами Франції 
та членами вже згаданої 
Асоціації Олена Федоро-
ва. На початку зустрічі 
відбулося обговорення 
напрямів майбутньої ро-
боти пані Федорової.

Другим предметом 
розмови стала співпраця 
Політехніки із французь-
кими та франкофонними 
підприємствами. На по-
чаток 2019 року заплану-

вали зустріч керівництва 
університету із представ-
никами таких компаній, 
що працюють на Львів-
щині, аби обговорити пи-
тання практики студентів 
і стажування викладачів 
на львівських та закор-
донних філіях. До слова, 
нині у Львові функціонує 
вісім французьких під-
приємств, зацікавлених у 
випускниках Політехніки 
майже усіх спеціальнос-
тей.

Третє питання сто-
сувалося стипендійних 
програм Уряду Франції, 
які „Альянс Франсез“ не-
вдовзі презентуватиме в 
Політехніці, аби бакалав-
ри, магістри та аспіранти 
університету могли пода-
тися на них.

Оскільки з вересня 
стартував Рік французької 
мови в Україні, говорили 
й про посилення вивчен-
ня цієї, другої за міжна-
родним значенням, мови 
у Політехніці. Пан Фасіно 

запропонував скерувати 
до університету франко-
мовного стажера.

Не забули й про „Ераз-
мус“. Аташе підтримує 
укладання таких угод між 
Політехнікою й універси-
тетами Франції, а тому 
запевнив, що він реко-
мендуватиме французь-
ким вишам їх підписувати.

— Участь в „Еразмус“ 
також вимагає знання 
мови, тому ми співпрацю-
ватимемо із львівськими 
школами з поглибленим 
вивченням французької. 
Раніше ми вже мали та-
кий досвід: заохочува-
ли випускників цих шкіл 
вступати до Політехніки, 
аби потім вони могли ви-
користати французьку 
для свого професійного 
розвитку, скориставшись 
програмою „Еразмус“. 
Реалізування цього кроку 
запланували на грудень 
2018-го. У такий спо-
сіб ми залучатимемо до 
університету майбутніх 
студентів на спеціаль-
ності, яких потребують 
французькі підприємства,  
— розповідає Наталія Гоц.

Анастасія МОЗГОВА

ПОЛІТЕХНІКИ ЗАЦІКАВИЛИ ВІДОМУ КОМПАНІЮ 

Львівська політехніка приймала делегацію 
однієї з найбільших китайських компаній у сфері 
телекомунікацій — Huawei Technologies Co. Ltd.

Подія відбулася 13 листопада. 
Зі сторони компанії до універси-
тету прибули директор Київсько-
го та Мінського науково-дослід-
них центрів Huawei Пен Цзюнь та 
старший менеджер Київського 
науково-дослідного центру Ми-
кола Ушаков. Зустріч відбулася 
за ініціативи гостей. Мета візи-

ту — представлення результа-
тів HIRP Open 2018 і підготовки 
до HIRP Open 2019 (інноваційної 
дослідницької програми Huawei, 
яка надає фінансові можливості 
для провідних університетів та 
науково-дослідних інститутів, що 
ведуть інноваційні розробки у га-
лузі комунікаційних технологій, 

комп’ютерних наук, інженерії та 
суміжних спеціальностей), а та-
кож обговорення можливостей 
запровадження нових науко-
во-дослідних напрямів компанії 
в Україні.

З цієї нагоди у нашому універ-
ситеті відбулася зустріч делегації 
з представниками ІКТА, ІКНІ та 
ІТРЕ. Головна мета — презента-
ція наукових досліджень полі-
техніків за напрямами, цікавими 
для китайської компанії, зокрема, 
мережева та кібербезпека, тепло-
фізика, термодинаміка, антенні та 
мікрохвильові технології тощо. Та-

| С
ві

тл
ин

а 
Ан

ас
та

сі
ї М

оз
го

во
ї

ч. 35 [3035]
22 — 28 листопада 20184



кож гості розповіли про розроб-
ки й наукові проблеми, над якими 
нині працюють НДЦ Huawei, і про 
те чого компанія потребує для ви-
рішення цих питань.

— Два роки тому представники 
Huawei вже приїжджали до Львів-
ської політехніки — розповідали 
про плани відкрити науково-до-
слідний центр в Україні. Тепер, 

коли такий існує, вони шукають 
партнерів, хочуть налагодити 
співпрацю, — коментує візит про-
ректор Наталія Чухрай.

Анастасія МОЗГОВА

СТУДІЇ

КУЛЬТУРНА СПІВПРАЦЯ З ЯГЕЛЛОНСЬКИМ 
ВИШЕМ

Мандрівна виставка плакатів, присвячених життєвому, 
науковому й творчому шляху відомого польського 
фізика Маріана Смолюховського (1872–1917), чий 
вклад у науку прирівнюють до внеску Ньютона, нині 
зупинилася у Львівській політехніці.

Експозицію „Під провідною зір-
кою науки: Маріан Смолюховський 
— геніальний фізик і чудова люди-
на“ організовано в рамках міжна-
родного проекту з популяризації 
життя й діяльності польського фі-
зика в наукових осередках України. 
Ініціатори — Музей Ягеллонського 
університету „Collegium Maius“, Біб- 
ліотека Інституту фізики, астро-
номії та прикладної інформатики 
Ягеллонського університету, Нау-

ково-технічна бібліотека Львівської 
політехніки та Центральна бібліо-
тека Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. 
Саме остання, за сприяння Гене-
рального консульства Республіки 
Польща в Харкові, уможливила 
експонування плакатів в Украї-
ні. Відкриття виставки відбулося  
13 листопада в холі перед Актовою 
залою головного корпусу універ-
ситету.

У вітальному слові перший 
проректор Володимир Павлиш 
зосередився на важливості 
наукової діяльності Маріана 
Смолюховського, а проректор 
Олег Матвійків назвав виставку 
„гарним прикладом співпраці 
як між університетами, так і 
нашими країнами“. Особли-
вим гостем відкриття став Ге-
неральний консул Республіки 
Польща у Львові Рафал Вольскі.

— Відкриття виставки, при-
свяченої світлій пам’яті ве-
ликого польського вченого 
Маріана Смолюховського тут, 
у стінах Львівської політехні-
ки — насправді велика і гарна 
подія, за яку я хочу сердечно 
подякувати. Ваш університет 
є провідним у співпраці з на-
уковими інституціями Поль-
щі, зокрема з Ягеллонським 
університетом, де професор 
Смолюховський працював до 
самої смерті. Пан Смолюхов-
ський був непересічною люди-
ною: професором Львівського 

університету він став у 28 років, 
до Ягеллонського університету на 
цю посаду його покликали у соро-
карічному віці, тому пам’ять про 
Маріана Смолюховського повин-
на бути заохоченням для молодих 
працівників науки. Його лектура 
— це не тільки дуже високий рі-
вень наукових досліджень, а текст, 
написаний мовою, зрозумілою на-
віть для мене як історика. Він був 
людиною з багатьма талантами, 
це прикмета знаменитих вчених 
— цікавитися не тільки своїм вузь-
ким відтинком досліджень, але й 
кардинально іншими галузями, — 
поділився з присутніми гість.

Маріан Смолюховський був та-
кож громадським діячем, художни-
ком, альпіністом. За словами пра-
цівника НТБ Павла Сухаря, він став 
першим поляком, який підкорив аль-
пійську гору Матергорн (4,5 км) — 
одну з найбільш важкодоступних 
вершин Європи.

— У своїх працях він писав, що 
труднощі, які він долав під час гір-
ських сходжень, надихали його на 
подолання різних наукових викли-
ків, — розповідає працівник.

По завершенню відкриття ви-
ставки в рамках XV Відкритої нау- 
кової конференції PSC-15 IMFS, яку 
організував Інститут прикладної 
математики та фундаментальних 
наук Політехніки, відбулася урочи-
ста академія. Присутні мали наго-
ду дізнатися про львівський період 
життя і наукової творчості пана 
Смолюховського, а також  про 
сучасний стан наукових дослі-
джень у галузі фізики колоїдів.

Переглянути мандрівну вистав-
ку, доки вона не поїхала до Києва, 
можна у приміщенні НТБ Львівської 
політехніки до 2 грудня.
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СТУДІЇ

ПІТИ НА КОНКУРС ЯЦИКА — ОБСТОЯТИ СВОЮ 
ПОЗИЦІЮ

Так вважає другокурсниця міжнародних відносин 
ІГСН Аліна Строцька. Цьогоріч вона вперше як 
студентка взяла участь у мовному конкурсі та на 
університетському рівні виборола перше місце. А 
цієї суботи Аліна стала учасницею першого етапу 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
ім. Т. Шевченка.

Писати твори і вірші — 
це її стихія ще зі школи. 
Аліна любить слово — як 
зброю, як можливість 
описати свою пози-
цію, обґрунтува-
ти власну думку. 
Школяркою на-
віть хотіла всту-
пати на журна-
лістику, однак 
вирішила, що 
м і ж н а р од н і 
відносини да-
дуть їй ширше 
бачення світу, 
більше розу-
міння проце-
сів, що відбу-
ваються. На конкурси ім. П. Яци-
ка почала ходити ще школяркою, 
була його призеркою на районно-
му рівні, здобувши третє місце. 
Проте тепер свою участь сприй-
має по-іншому, адже у школі ти 
йдеш на конкурс, бо вчитель каже, 
а в університеті — добровільно, 
тому що відчуваєш потребу ви-
словитися:

— Тепер піти на такий конкурс 
— це значною мірою обстояти 
свою позицію, сказати, що ти за 
Україну, за її розвиток, за Неза-
лежність, за українську мову.

Ви очікували на перемогу?
— Ой ні! Для мене вона 

стала несподіванкою. Коли треба 
було дізнатися результат, я навіть 
не йшла, а попросила своїх одно-
курсниць подивитися. І тут мені 
телефонують: „У тебе перше міс-
це!“. Спершу я навіть не повірила, 
бо не ставила собі за мету щось 
здобути, хотіла лише спробувати 
себе, перевірити власні знання, а 
у творі показати своє ставлення 
до проблеми. 

А що робите у вільний час? 
Які хобі, захоплення ма-

єте? 
— Це спорт. Граю у баскет-

бол, люблю фітнес. Також по-
добається співати, учасниця 
церковного хору. Я активна 
в релігійному житті своєї 
спільноти. Люблю і худож-
ню літературу, і докумен-
тально-історичну, але ту, 
що стосується України.

Чи є книжки або авто-
ри, які Вас по-осо-

бливому вразили?
— Так, це книжка „По-

дивись на мене“ сучасної 
ірландської письменниці 

Сесилії Ахерн. Її я прочитала на од-
ному диханні. З українських мені 
подобаються книжки Ірен Роздо-
будько. З-поміж них я виділяю „Ґу-
дзик“. Книжка має цікавий сюжет, 
несподіване закінчення. 

А тепер, дорогий читачу, пу-
блікуємо твір, який Аліна Строць-
ка написала на першому етапі 
мовного конкурсу. Учасникам 
запропонували розкрити власну 
думку на одну із запропонованих 
цитат. Твір студентки дуже захо-
пив журі. Відтак Аліну рекомен-
дували до участі у мовно-літера-
турному конкурсі ім. Т. Шевченка....

„Держава — це я, а не те, що 
вони з нею зробили. І якби кожен 
усвідомив, що держава — це він, то 
досі в нас уже була б достойна дер-
жава“ (Ліна Костенко).

Політика. Одне слово, вісім букв 
і безліч суперечностей. Сьогодні 
ми живемо у світі, де слово „дер-
жава“ сміливо пов’язують зі словом 
„політика“, ототожнюючи ці обидва 

терміни з брудними технологіями 
здійснення влади. Народи думають, 
що вміють раціонально обирати 
президентів, президенти ж переко-
нані, що володіють народами. Однак 
і ті, й інші глибоко помиляються.

ХХІ століття — час, коли ми ма-
ємо найширші можливості доступу 
до інформації. Та чи не відчуваєте 
ви себе дезінформованими? Чи не 
здається вам, що нашою свідомістю 
маніпулюють, переконуючи, начеб-
то ми живемо в бідній державі, з 
кризовою економікою та корумпо-
ваною владою? Щодня мільйони так 
званих „майбутніх президентів“, які 
їздять громадським транспортом, 
готові переконати будь-кого, що 
знають, кого потрібно розстріляти 
чи „засадити“, щоб у країні запану-
вав мир. Ми стали політично осві-
ченими. Ми вважаємо, що була б 
влада у наших руках — ми б од-
нозначно створили вільну і сильну 
Україну. Ми впевнені, що змогли б 
керувати сорока мільйонами людей, 
однак так часто не здатні навести 
лад навіть у власній родині.

Отож, я вважаю, що держава 
починається з нас, із наших сімей, 
із нашої власної політики. Адже 
справжні державотворці — це ти і 
я. Не буває поганої влади у хоро-
шого народу. Над цим варто замис-
литись. Я не вірю у патріотизм на 
литовських номерах, не вірю у па-
тріотів, що відмовляються платити 
податки, не вірю в любов до країни 
без любові до людей у цій країні. 
А любов — це найперше здатність 
взяти відповідальність на себе! 
Якщо у моїй Україні поганий уряд 
чи президент — винний я, тому що 
саме я обирав їх. Якщо в моїй краї-
ні слабка економіка, отже саме моя 
праця не є надто ефективна. Якщо у 
моїй державі проблеми з мовою — 
значить саме я нікого не переконав 
у її силі й милозвучності.

Лише така психологія дає свої 
результати. Лише така позиція ви-
кликає повагу. І те, якою буде Укра-
їна завтра, вирішує не Меркель, не 
Трамп і навіть не Путін. Це вирішує 
лише одна особистість — та, яку ти 
бачиш у дзеркалі!!!

Сторінку підготувала  
Ірина МАРТИН
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делегації і цікавляться тим, що нині 
відбувається на ринку стартапів. 
Тож доводиться часто запрошувати 
стартаперів, із якими співпрацює-
мо. А завдяки StartUp Market наші 
гості одразу бачитимуть, що є ціка-
вого, які проекти можна розвинути, 
купити або випробувати. 

Уже на відкриття StartUp Market 
зійшлося 25 розробників із найріз-
номанітнішими проектами. Серед 
них — стартап Lingart, який під 
гаслом „Слухай мене“ презентував 
платформу для аудіокниг — тек-
сти, синхронізовані з аудіо. Це дає 
змогу обирати — слухати чи читати 
книгу, або й робити це паралельно, 
а ще допомагає вивчати іноземні 
мови. Також платформа KOLO (ми 
нещодавно писали про цей проект 
у нашій газеті) — екотехнологічний 
проект, у межах якого молодь не-
справній техніці дає нове життя або 
ж перетворює її на цікаві предмети 
інтер’єру. Чимало уваги учасників 

привернув великий шолом Helmfon 
від Hochu-rayu — для переговорів 
у людних місцях. Вдягаючи його, 
можна „заховатися“ від довколиш-
нього шуму й спокійно спілкувати-
ся по телефоні чи й просто відпочи-
вати, ніби в окремій кімнаті.

Привітали всіх причетних до 
створення StartUp Market прорек-
тор із наукової роботи професор 

Наталія Чухрай та відомий блогер, 
мандрівник і підприємець Орест 
Зуб. Вони взяли участь в урочисто-
му розрізанні зеленої стрічки (саме 
цей колір є символом Tech StartUp 
School), побажавши розвитку, та 
закликавши всіх, хто мріє втілити 
в життя свої ідеї, приходити саме 
сюди.

Наталія ПАВЛИШИН

ПОЛІТЕХНІКИ ВИГРАЛИ ҐРАНТ ВІД BRITISH 
COUNCIL CREATIVE SPARK

Tech StartUp School та кафедра адміністративного і 
фінансового менеджменту Інституту адміністрування 
та післядипломної освіти, в партнерстві із 
Кінґстонським університетом стали переможцями 
ґрантової програми від British Council Creative Spark. 
Варто наголосити, що з-понад ста поданих заяв лише 
двадцять отримали схвалення із всієї Східної Європи.

Ця ґрантова програма перед-
бачає активізацію підприємницької 
та інноваційної діяльності. У межах 
проекту зокрема передбачено під-
готовку програми навчання старта-
перів та підприємців за участі бри-
танських фахівців, а також організа-
ція конференцій, обмін досвідом. І, 
найголовніше, безоплатне навчан-
ня для українських підприємців та 
стартаперів за провідними світови-
ми методиками.

— Унікальність цього ґранту (його 
сума становить майже 2 млн грн) у 

тому, що до нього залучено кращих 
британських тренерів, які мають 
величезний досвід „вирощування“ 
стартаперів і масштабування малих 
підприємств. Зокрема п’ять викла-
дачів кафедри матимуть змогу на-
вчатися у Великій Британії. Відбува-
тимуться тренінги для підприємців. 
Усі тренінги будуть доступні онлайн 
на спеціально створеній платформі 
для навчання. Підготовку пройде 
також і режисер проекту. Загалом 
нас очікує насичений та цікавий 
проект, який дасть змогу поширити 

досвід британців та Львівської полі-
техніки практично на всю Україну. 
Згідно з проектом навчатиметься 
понад шістсот осіб. Саме тому ми 
активно ведемо пошук партнерів у 
регіонах для відкриття філій Tech 
StartUp School Львівської політех-
ніки, — розповів директор Tech 
StartUp School, завідувач кафедри 
АФМ професор Назарій Подольчак.

Кращі стартапери матимуть змо-
гу представити свої проекти перед 
англійською та українською бізне-
совою й академічною спільнотами, 
отримати можливість залучити сві-
тові інвестиції, а також розмістити 
проекти на краудфандинговому 
майданчику StartEra.

Для реалізування проекту шука-
ють партнерів у різних регіонах, де 
спільно з британцями організують 
низку лекцій із розвитку підприєм-
ництва та стартаперства.

Н. П.

ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ STARTUP MARKET — ВІДКРИЛИ!
m Закінчення. Початок на 3 с.
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СТУДІЇ

СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА — ЦЕ ПЕРСПЕКТИВНО

Не конче бути енергетиком, аби працювати 
над впровадженням сонячної енергії у наше 
повсякдення. Роботи там знайдеться і для інших 
фахівців, скажімо, математиків. 

Цю тематику вивчає мій спів-
розмовник — асистент кафедри 
прикладної математики Петро 
Топилко. Щобільше, нещодав-
но він виграв австрійський 
ґрант OeAD на реалізуван-
ня проекту Mathematical 
simulation and spatial 
analysis of solar energy 
potential („Математичне 
моделювання та просто-
ровий аналіз потенціалу 
сонячної енергії“). 

Свій проект Петро 
Топилко реалізовува-
тиме впродовж люто-
го — квітня 2019 року у 
Міжнародному інституті 
прикладного системно-
го аналізу міста Лаксен-
бурга, що в Австрії. Спо-
дівається напрацювати 
там дослідження, набути 
практичного досвіду у 
втіленні відповідної тема-
тики і, цілком імовірно, 
прокласти собі стежку 
до інших проектів. 

Як в Україні на сьо-
годні розвиваєть-

ся тематика, яку Ви 
досліджуєте? 

— Досить ак-
тивно. Якщо го-
ворити про Львівщину, то в облас-
ті вже є кілька сонячних станцій. 
І держава сприяє цьому, адже на 
сьогодні діє так званий „зелений 
тариф“ — тобто уряд дає певні 
преференції розвитку відновлю-
вальної енергетики, будівництва 
сонячних електростанцій. Соняч-
на енергетика має чимало пере-
ваг — її достатньо раз проінвес-
тувати і далі лише підтримувати, 
а це обходитиметься недорого. 
До того ж, сонце — безкоштовне 
джерело енергії.

А як загалом Ви як математик 
почали вивчати сонячну 

енергію?

— На четвертому 
курсі я познайомився 
з професором нашої 
кафедри Ростиславом 

Бунем, дізнався, 
що він дослі-
джує процеси 
емісії парнико-
вих газів. Саме 
професор Бунь 
зацікавив ме- 
не наукою, 
зокрема до-
слідженням 
шляхів розв’я-
зання проблем 
відновлюваль-
ної енергетики. 
І не лише мене, 

бо зібрав навко-
ло себе групу од-

нодумців, так звану 
наукову школу. Кожен 
почав напрацьовувати 
свій напрям. Виявило-
ся, що ця нематематич-
на тематика потребує 
застосування матема-

тичних підходів, тобто 
виконання практичних 
прикладних задач. Я 
почав акцентувати ува-
гу на вивченні процесів 
емісії парникових газів в 

енергетичному секторі, 
зокрема у виробництві електро-
енергії і тепла. Суть моєї роботи 
полягала в тому, щоб ідентифі-
ковувати джерела, визначати, де 
розміщені електростанції, а на 
основі статистичних даних про 
кількість палива оцінювати, які 
емісії парникових газів виника-
ють упродовж певного часового 
проміжку, переважно року.

Вступив до магістратури, а 
потім і до аспірантури. У своїй 
кандидатській дисертації я до-
сліджував емісії парникових газів 
при виробництві електроенергії і 
тепла, тобто ідентифікував про-
блемні джерела. Почав брати 
участь у міжнародних проек-

тах, що передбачали співпрацю 
з Польською академією наук, з 
міжнародним інститутом у Лак-
сенбурзі. Почав писати статті, 
реферати. І думаю, це стало до-
брим підґрунтям того, що я тепер 
здобув цей ґрант. 

Яка суть Вашого досліджен-
ня, яке проведете в Австрії? 

— Воно полягатиме у вивченні 
просторового розподілу потенці-
алу сонячної енергії, враховуючи 
погодні умови, географічне роз-
ташування. 

Чим ця тематика актуальна 
для практичного життя? 

— Усі хочуть жити в чистому 
середовищі. Ми, науковці, по-
винні шукати шляхи, аби зара-
дити погіршенню екології, поз-
бутися його причин і посприяти 
позитивним змінам. А сонячна 
енергія — екологічно чиста. І 
математичні підходи можуть 
допомогти її активніше впрова-
джувати.

Очевидно, у школі Ви дуже 
любили математику, тому 

вступили до Інституту прик- 
 ладної математики і фунда-
ментальних наук? 

— Знаєте, тоді математика 
була мені як кістка в горлі — її 
я дуже не любив, попри те, що 
цей предмет мені вдавався. А 
моя дитяча мрія була пов’язана 
з військовою службою, авіаці-
єю. Уподобання змінилися тоді, 
коли я вступив до Бродівської 
гімназії (досі вчився у сільській 
школі) і з-поміж гуманітарного 
та математичного профілю об-
рав математичний. За два роки 
навчання для мене все перевер-
нулося. Очевидно, вплинула ат-
мосфера в гімназії, викладання. 
Я захопився цією наукою, заці-
кавився вступом на прикладну 
математику, бо дізнався, що ця 
спеціальність дає перспективи 
у програмуванні. Звісно, тоді я 
не думав, що працюватиму на 
кафедрі, що стану науковцем. 
Але тепер паралельно працюю 
як веб-програміст.

Розмовляла Ірина МАРТИН
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СУСПІЛЬСТВО

ЛЮБАЧІВЩИНО, ДОЛЕ МОЯ!..

Суспільно-культурне товариство 
„ Л ю б а ч і в щ и н а “  ю в і л е й н и м и 
урочистостями 11 листопада відзначило 
своє перше 25-ліття.

У роботі заходу взяли 
участь голова ЛОДА Олег 
Синютка, мер Львова  
Андрій Садовий, члени то-
вариств „Надсяння“, „Холм- 
щина“, „Лемківщина“ (під 
егідою голови Товариства 
депортованих українців 
„Закерзоння“ Володимира 
Середи), голова Об’єднан-
ня українців у Перемишлі 
Марія Туцька, українці з 
Польщі, любачівці з різних 
теренів західної України.

Після спільної молитви 
і благословення присутні 
хвилиною мовчання вша-
нували пам’ять членів то-
вариства, котрі відійшли 
у вічність, та всіх вояків, 
полеглих за волю Украї-
ни в боях з московитами. 
Як і годиться, слово взяв 
господар події, голова то-
вариства „Любачівщина“ 
Богдан Парадовський. 
У своєму виступі він зо-
середив увагу на історії 
створення товариства, 
основних напрямах його 
діяльності впродовж 25-ти 
років, розповів про людей, 
які творили й творять його 
історію. Засновникам то-
вариства, його ветеранам, 
меценатам, Марії Туцькій 
та гостям із Польщі Богдан 
Парадовський вручив По-
дяки.

Гість заходу Володи-
мир Середа розповів про 
роль громадських ор-
ганізацій в утвердженні 
історичної правди про 
примусове переселення 
в 1944–1951 роках. Він, 
зокрема, повідомив, що 
8 листопада цього року 
Верховна Рада України 
підтримала проект по-
станови „Про відзначення 
на державному рівні 75-х 
роковин початку депорта-
ції автохтонних українців 

з Лемківщини, Надсяння, 
Холмщини, Підляшшя, Лю-
бачівщини, Західної Бой-
ківщини в 1944–1951 рр.“. 
Відзначати подію на дер-
жавному рівні планують 8 
вересня 2019 року. 

— Ми повинні пам’я-
тати, що наші міста на 
Закерзонні засновував 
український король Да-
нило, українські князі, — 
відзначив Олег Синютка. 
— Саме тому дуже акту-
альним є курс на віднов-
лення історичної пам’яті. 
Бережімо нашу історичну 
пам’ять про місця, пов’я-
зані з нашою історією, від-
новлюймо могили предків, 
українських партизанів, 
які захищали мирне насе-
лення. 

Керівник області пообі-
цяв, що наступного року 
керівництво ЛОДА затвер-
дить програму стосовно 
відновлення історичних 
пам’яток за кордоном, ін-
вестуватиме в це кошти. 
Богданові Парадовсько-
му він вручив Подяку „за 
сумлінну працю, активну 
громадську діяльність та 
з нагоди 25-річчя товари-
ства „Любачівщина“.

Вітаючи ювілярів,  
Андрій Садовий пообі-
цяв знайти для них краще 
приміщення та закласти 
наступного року в міський 
бюджет щонайменше 150 
тисяч гривень на фінансу-
вання товариства. Оскіль-
ки до 100-річчя ЗУНРу 
мерія випустила орден із 
зображенням галицько-
го лева, то цим орденом 
очільник міста нагородив 
редактора вісника „Наш 
край Любачівщина“ Юрія 
Судина, а товариство — 
дипломом. З ювілеєм лю-
бачівців привітали також 

голови суспільно-культур-
них товариств. 

 — Щоб пам’ять не про-
пала, а переходила з роду 
в рід, привозіть своїх ді-
тей та онуків на колишні 
українські землі. Хай вони 
почують смак рідної зем-
лі, смак води з рідного ко-
лодязя. Не забувайте про 
своє коріння, — сказала, 
отримуючи подяку від то-
вариства, Марія Туцька. 
Вона також підкреслила, 
що їм у Польщі значно лег-
ше провадити свою робо-
ту, бо відчувають потужну 
підтримку українських 
суспільно-культурних то-
вариств.

Марія Кокот, якій уже 
минуло 90 літ, без „Люба-
чівщини“ не уявляє свого 
життя:

— Зустрівшись із свої- 
ми земляками на цьому 
велелюдному святі, відчу-
ваю дуже велику радість. У 
такі хвилини я оживаю фі-
зично і морально. Відколи 
мене з родиною депорту-
вали, мріяла побачити сво-
їх земляків. Господь почув 
мене і подарував зустріч 
із товаришкою дитячих літ 
Катериною Ференц, яка й 
привела мене до товари-
ства. Коли вперше побу-
вала у своєму селі Башня 
Гірна, впала на землю і 
поцілувала її. Тут спочива-
ють мої батьки і мені дуже 
шкода, що я так далеко від 
них… 

Член ради товариства 
„Любачівщина“ Софія Пет- 
ришин-Свистонюк усім 
серцем відчуває трагедію 
українського народу, де-
портованого з рідної землі:

— Рада, що відзначає-
мо свій маленький ювілей, 
бо це нагадує про наш біль. 
Саме завдяки товариству 
можемо доглядати моги-
ли наших предків, відві-
дувати наші церкви, села, 
де народилися і провели 
своє коротке дитинство. 
До таких поїздок долучаю 
школярів зі села Зубра, де 
живе найбільше радружан. 
Вони вже багато разів були 
в Радружі, Любачеві, Вер-
храті, Горинці. 

Завершився захід вели-
ким концертом колективів 
художньої самодіяльності. 
Своїми піснями потішили 
хори „Надсяння“, „Лю-
бачівщина“, „Радружан-
ка“ Народного дому села 
Зубра, ансамбль гітаристів 
та хореографічний колек-
тив „Перлина“ з музичної 
школи № 3 та інші.

Учасники заходу озна-
йомилися з персональною 
виставкою світлин члена 
„Любачівщини“, заслуже-
ного діяча мистецтв Украї- 
ни Володимира Литвина 
про життя і діяльність то-
вариства. Виставка працю-
ватиме в Палаці мистецтв 
упродовж листопада.

Катерина ГРЕЧИН
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ПРОСВІТА

До 150-річчя „Просвіти“, 30-річчя її відродження в Україні та 30-річчя діяльності у 
Львівській політехніці продовжуємо знайомити наших читачів з історією організації. 
Сьогодні пропонуємо спогади Ростислава Білосевича про впровадження української 
мови в навчальний процес. 

ЯК МИ ВПРОВАДЖУВАЛИ УКРАЇНСЬКУ МОВУ  
В ЗАКЛАДИ ВИСОКОЇ ОСВІТИ

Від самого початку 
створення в Політехніці 
Товариства української 
мови я мав честь очо-
лювати мовну комісію, 
членами якої були до-
центи Я. Буджак, Л. Зо-
рій та старший викла-
дач Б. Щербатюк. 

Ще до проголошен-
ня незалежності Укра-
їни під тиском гро-
мадськості та швидше 
від побоювання, щоб 
Україна часом не обра-
ла приклад балтійських 
республік — відокрем-
лення від СРСР, Вер-
ховна Рада України під 
головуванням Валенти-
ни Шевченко ухвалила 
„Закон про мови в Укра-
їнській РСР“ (28 жовтня 
1989 р.). Це було пер-
шим етапом боротьби 
за право української 
мови звучати в усіх 
державних органах та 
навчальних закладах 
України і зокрема в сті-
нах Львівської політех-
ніки. Почалася кропітка 
та наполеглива праця 
з упровадження цьо-
го Закону в практичне 
життя. 

У квітні 1990-го Вче-
на рада Політехніки 
ухвалила „Програму 
організаційно-мето-
дичних заходів Львів-
ського політехнічного 
інституту по впрова-
дженню закону УРСР 
„Про мови в Українській 
РСР“, у складанні якої 
брали участь як пред-
ставники адміністра-
ції, так і громадськість 

інституту. Там було 
вказано чіткі терміни, 
конкретні завдання й 
особи, відповідальні за 
виконання. На відміну 
від державного Закону 
про мови, розрахова-
ного на 10 років, наш 
інститут мав перейти 
на державну мову до 
1992 року. Для цього 
було створено термі-
нологічно-видавничу 
держбюджетну лабо-
раторію, багаторічним 
керівником якої був 
професор Володимир 
Перхач. Обсяг фінан-
сування лабораторії 
становив  40 тис. крб 
на рік. 

За моєї пам’яті у 
1990-му і 1991-му ро-
ках ми тричі здійсню-
вали перевірки вико-
нання „Програми…“, 
за результатами яких 
підготували доклад-
ний аналіз виявлених 
недоліків із конкрет-
ними фактами, за яки-
ми рада Товариства, 
а відтак і Вчена рада 

прийняли відповідні 
ухвали.

У листопаді 1991 р. 
в інститутській газеті 
„Львівський політех-
нік“ (нині „Аудиторія“) 
у співавторстві з голо-
вою інформаційної ко-
місії Ярославою Велич-
ко вийшла моя стаття 
„Підстав для заспо-
коєння немає“, в якій 
було вказано конкретні 
кафедри, факультети, 
імена завідувачів ка-
федр і деканів, де про-
цес українізації йшов 
дуже повільними тем-
пами або стояв на місці.

Нас найбільше диву-
вало те, що досить ба-
гато викладачів уперто 
не виконували ухвали 
Вченої ради про впро-
вадження української 
мови в навчальний 
процес і не переходи-
ли на викладання своїх 
дисциплін українською. 
Під час розмови з ними 
ми часто наводили та-
кий аргумент: „За два 
роки ви давно вивчили 
б французьку чи іспан-
ську мови, коли треба 
було б їхати працюва-
ти за кордон. Чому так 
важко вам вивчити мову 
народу, серед якого 
живете?“. Здебільшого, 
вони погоджувалися з 
нами, скаржилися на 
брак здібностей до мов, 
але не поспішали ви-
вчати українську, хоча 
для цього були створені 
всі умови. При кафедрі 
української мови, літе-
ратури і культури, очо-

люваної доцентом Ген-
надієм Вознюком, уже 
два роки працювали 
курси української мови. 
Трохи пізніше там почав 
діяти семінар із питань 
культури української 
мови. Але ті викладачі, 
зазвичай, їх не відвіду-
вали. 

Про результати чер-
гової перевірки я до-
повідав на Вченій раді 
Політехніки у квітні 
1992 р., і знову було 
ухвалено конкретні за-
ходи щодо завершення 
переходу до функцію-
вання української мови 
в усіх сферах життя ін-
ституту до 1 вересня 
1992 року. Ці результа-
ти лягли в основу моєї 
досить великої за об-
сягом статті „Державна 
мова — обов’язкова для 
всіх“, яку надруковано у 
„Львівському політехні-
ку“, де я поіменно наз-
вав прізвища виклада-
чів (51 особу), які й далі 
викладали російською. 
Після виходу статті де-
які з них не віталися зі 
мною, а один навіть пе-
реходив на інший бік ву-
лиці, здалеку побачив-
ши мене. Але я не дуже 
засмучувався, бо такий 
метод переконання до-
бре спрацював — у но-
вому навчальному році 
таких, що не вивчили 
української мови, зали-
шилося лише десятеро.

Процес упроваджен-
ня „Програми…“ став 
незворотнім. За нашим 
досвідом до Політехні-
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Закінчення. Поч. у чч. 33, 34

ПІД НІМЕЦЬКОЮ ОКУПАЦІЄЮ

Хочеться згада-
ти кілька фрагментів 
діяльності, що мали 
особливе значен-
ня. Провід Політех-
ніки і Студентсько-
го сектору рішу-
че виступив проти 
будь-яких відплат-
них заходів проти 
польських професо- 
рів — як реакції на 
провокаційні вбив-
ства й акти терориз-
му польського під-
пілля проти україн-
ської професури, як 
наприклад, вбивство 
професора А. Ласто-
вецького та вирок 
смерті професору 
М. Панчишину.

Пригадую Сту-
дентське віче в лютому 
1944 року в залі театру 
„Веселий Львів“, на яко-
му провідник Студент-
ського сектору Роман 
Галібей публічно подав 
основні положення ОУН 
про політичне станови-
ще і напрями діяльно-
сті напередодні скорої 
окупації Галичини ра-

дянськими військами. 
Він, зокрема, говорив, 
що студенти, неском-
прометовані супроти ра-
дянської влади, повинні 
залишатися на місцях і 
по можливості продов-
жувати студії в умовах 
радянської влади, а ті, 
котрі розконспірова-
ні і здатні до військової 
служби чи підпільної 
праці, повинні включи-

тися в УПА чи під-
пільні структури.

Він підкреслю-
вав, що втеча на За-
хід є непевною і не-
безпечною. Масова 
втеча населення 
недоцільна з наці-
ональних інтере-
сів. Тільки одиниці 
і родини, які пе-
редбачали репресії 
радянської влади, 
можуть скориста-
тись тією альтерна-
тивою. Цей виступ 
друга Романа Галі-
бея треба розціню-
вати як доказ його 
особистого героїзму 
і відваги, продикто-
ваної почуттям вели-
кої відповідальності.
Досі залишалось та-

ємницею виготовлен-
ня двох радіовисилень 
тодішнім доцентом По-
літехніки, у радянські 
часи визначним науков-
цем, деканом й органі-
затором наукової робо-
ти професором Ю. Ве-
личком. Ті радіовисильні 
він передавав для УПА 
через друга Мирослава 
Лисобея.

Розформований Сту-
дентський сектор по-
повнив кадри підпільної 
організації, що залиша-
лась у краї, старшинські 
кадри Української Пов-
станської Армії та пер-
сонал структур закор-
донної діяльності УГВР, 
зокрема, її дипломатич-
но-інформативної служ-
би під керівництвом Ва-
силя Охримовича.

Григорій КУЗЬМА

ПРОСВІТА

SS Борис Захарків (голова 
„Основи“ у 1943‒1944 рр.) 
Світлина 1944 року.

SS Голова студентського то-
вариства „Основа“ у 1943 р. 
 Михайло Корчинський (на 
жаль, світлину того часу 
знайти не вдалося, тому по-
даємо його в старшому віці).

ки почали приїжджати 
викладачі та науковці з 
багатьох закладів висо-
кої освіти, переважно 
технічних, зі сходу Укра-
їни. Вони свідчили про 
справжній термінологіч-
ний голод в українських 
вишах. Тому Львівська 
політехніка взяла на 
себе відповідальне 
і важке завдання — 
готувати та видавати 
термінологічні словники 
з різноманітних техніч-
них дисциплін. 

Як тут не згадати ша-
новних колег, які були 
піонерами у складанні 

таких словників і зроби-
ли неоціненний внесок 
у розвиток української 
технічної термінології. 
Це професори Володи-
мир Перхач, Марія Га-
ніткевич, тодішні доцен-
ти Олександра Захарків, 
Володимир Літинський, 
Іван Фецович, Богдан 
Рицар та інші (на жаль, 
нині не пам’ятаю всіх).

Про успіхи Львівської 
політехніки і її „Просві-
ти“ стало відомо в місті 
Лева. Львівська міська 
рада та міська адміні-
страція ухвалили роз-
порядження за №213 від 

25.02.1994 р. „Про про-
ведення аналізу впро-
вадження української 
мови у навчально-ви-
ховних закладах від-
повідно до Закону про 
мови в Україні“. Мене 
(посвідчення №4) разом 
із доцентом (тепер про-
фесоркою ЛНУ) Олек-
сандрою Сербенською 
залучили до складу 
комісії з перевірки на-
вчальних закладів, зо-
крема університету 
ім. І. Франка.

Минуло багато ро-
ків, тепер я на пенсії і 
мешкаю в Тернополі. 

З відстані часу ще раз 
осмислив пройдений 
шлях, згадав колег і 
соратників. З нагоди 
ювілею вітаю дорогих 
просвітян і висловлюю 
подяку всім  виклада-
чам та працівникам 
Львівської політехніки, 
які зробили вагомий 
уклад у справу україні-
зації нашого навчально-
го закладу. 

Ростислав БІЛОСЕВИЧ,
колишній доцент 

кафедри теоретичної 
механіки Львівської 

політехніки
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

У ДЕНЬ СТУДЕНТА ГОВОРИЛИ ПРО СЕНС ЖИТТЯ
На День студента по-капеланськи 15 листопада у Гарнізонному 
храмі свв. апп. Петра і Павла зібралася молодь і викладачі 
з різних університетів Львова, зокрема й зі Львівської 
політехніки. Тут після спільної літургії відбулася розмова з 
настоятелем храму, головою Центру військового капеланства, 
синкелом у справах капеланства військових, ув’язнених, 
студентів та дітей сиріт отцем Степаном Сусом.

Сенс життя
Священик ще в про-

повіді торкнувся питан-
ня сенсу нашого життя. 
Наголосив, що з цим до 
нього звертаються люди 
різного віку й соціально-
го статусу. 

— Сенс життя в тому, 
щоб його прожити. Іншо-
го формату нема. Інших 
сенсів — нема. Ми не 
знаємо, що буде завтра, 
але знаємо, що є сьогод-
ні. Найкращий час — той 
у якому живеш. Найкра-
щі люди — ті, які нас ото-
чують. І найкращий план 
— те, чим займаємося 
нині. За три-п’ять років 
це все стане спогадами. І 
тоді ви будете згадувати: 
як класно було бути сту-
дентом чи викладачем. 
Ми повинні в житті вмі-
ти помічати те, що нас 
вчить, що спонукає руха-
тися далі. Також мусимо 
пам’ятати, що Господь 
прощає все, окрім тих 
гріхів, що ми не визнали 
й за які не розкаялися. 

Так, у своєму повсяк-
денні ми бачимо різні 
речі — і добрі, і злі — це 
наш досвід. Навіть Ісус 
Христос зустрічав різ-
них людей — добрих і 
злих, чесних і обманли-
вих, тих, які йшли за ним 
і тих, які плювали йому в 
очі. І справді, чи ми за-
страховані від того, що 
зустрінемо людей, які 
будуть незадоволені? 
Ні! Чи ми застраховані 
від різних спокус? Теж 
ні. Але для нас сенсом є 
прожити життя правиль-
но й добре, щоб почува-

тися щасливими і щоб 
люди поруч із нами були 
щасливими. І найважли-
віше — не боятися звер-
татися до Бога з тим, що 
нас турбує. 

Ті, що змінюють
Пригадую, як у роз-

пал Революції Гідності 
ми сиділи з хлопцями 
тут, в цьому храмі, і див-
лячись на них, — із плас-
тиковими будівельними 
касками і дерев’яними 
щитами, — я розумів, 

що це сидить майбутнє 
військо нашої держави. 
Вони виглядали тоді до-
сить дивно, але їхали бо-
ротися за нашу Гідність. 
І ці діти— з дерев’яними 
щитами і пластиковими 
касками, перед снайпе-
рами були безстрашні. Ці 
люди стояли за те, щоб 
ми з вами бачили сенс 
свого життя, щоб ми не 
боялися мріяти, хотіли 
жити, навіть тоді, коли 
думаємо: „а як може 
допомогти пластикова 
каска і дерев’яний щит“. 

Але бажання й зусилля 
здатні на багато.

Нині говорять про 
кризу авторитетів. І це 
мало б спонукати нас 
працювати ще більше. 
Пам’ятайте, що завжди 
є ті, з кого варто взяти 
приклад. Навіть у світі, 
де є криза авторитетів, 
все одно є люди, які не 
бояться ставати кращи-
ми і змінювати світ.

Тому не бійтеся най-
перше формулювати 
запитання — „який мій 
сенс життя і що я в нього 
вкладаю?“ — найперше 
для себе. Не бійтеся бути 
успішними. Бо це нагода 
зреалізувати свої мрії, а 
не чекати, що хтось за 
вас влаштує ваше життя. 
Для цього треба робити 
те, чого інші не роблять 
— розвиватися і бачи-
ти перспективу. Якщо 

хтось вважає, що нині 
освіта не має змісту — 
ви вчіться. 

І пам’ятайте: життя — 
це Божий дар. І найгірше, 
коли ми його змарнуємо. 
Завжди, коли з’являють-
ся сумніви, пригадуйте 
людей, які віддали свої 
життя, щоб ми не про-
марнували свої шанси й 
можливості. 

Бути поруч
Цьогоріч студенти 

були не надто говіркі й 
не задавали безліч запи-| С
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

ДЕНЬ СТУДЕНТА — СВЯТО, ЯКЕ МАЄ ТРИВАТИ

Цьогоріч політехніки вирі-
шили не обмежувати свят-
кування Дня студента лише 
одним днем. І доки Колегія 
студентів готувалася, щоб 
20 листопада організувати 
щось цікаве, молодь Інсти-
туту підприємництва і пер-
спективних технологій ще 
у переддень міжнародного 
Дня студента — відсвят-
кувала в колі друзів. А в 
суботу Студентська рада 
Львова святкувала на за-
гальноміському рівні.

В ІППТ відзначати День студен-
та почали ще від ранку. Молодь 
повсюди у своєму навчальному 
корпусі розвісила плакати з приві-
таннями, мотиваційними гаслами. 
А також студенти самі проводили 
пари. Щоправда, ті, кому випала 
така відповідальна місія, мусили 
добре постаратися, бо свято свя-
том, а навчання відбувається за 
відповідною програмою.

Та все не обмежилося лише нав-
чанням. На великій перерві студен-
ти зібралися в дворику біля свого 
корпусу — там на них чекав сюрп-
риз: запальний виступ духового 

тань. Але те, що їх ціка-
вило було по-особливому 
глибоке.

Найперше запита-
ли про те, як Церква 
сприймає тих воїнів 
УПА і сучасної росій-
сько-української війни, 
які в розпал бою чи й 
згодом покінчили життя 
самогубством.

— Ми ніколи не зна-
ємо, чому люди вирішу-
ють вчинити самогуб-
ство. Щодо воїнів, то в 
одних може бути почут-
тя провини, що друзі за-
гинули, а він залишився 
живим. В інших — розу-

міння: якщо потрапить у 
полон і здасть інформа-
цію, то інші загинуть. 

У таких обставинах 
ми віддаємо цих лю-
дей в опіку Божого ми-
лосердя, яке є значно 
більшим, ніж у всіх нас 
разом узятих. Ми моли-
мося за них. Ми співчу-
ваємо і шкодуємо, що 
не були в ту хвилину 
поруч, щоб сказати, що 
життя має сенс. Це інше 
ставлення, ніж коли лю-
дина просто через ал-
когольну залежність чи 
через інші обставини 
так вчиняє.

Ще одне питання 
стосувалося роботи з 
батьками, які втратили 
своїх дітей на війні.

— Є моменти, коли 
нічого не треба говори-
ти. Є ситуації, коли ми 
не можемо нічого змі-
нити. Не можна сказати: 
„я розумію твою втрату“, 
бо насправді — не розу-
міємо, а лише співчува-
ємо. Тому важливо про-
сто бути поруч. Так і ми, 
капелани, стараємося 
бути поруч із батьками, 
які втратили своїх дітей 
на війні. І це сьогодні 
привело до того, що три 

родини усиновили дітей. 
Так нещодавно мали зу-
стріч із батьками одного 
зі загиблих воїнів, і вони 
зразу з храму поїхали 
усиновляти хлопчика. 

І ви в житті, коли тра-
пляється щось безпово-
ротне, щось складне в 
когось, не намагайтеся 
говорити. Є обставини, 
коли краще мовчати. Але 
бути поруч. Не в інтерне-
ті, не телефоном, а нажи-
во. Нам, людям, потрібно, 
щоб хтось був поруч біля 
нас у найскладніших си-
туаціях. 

Наталія ПАВЛИШИН
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

НАШ КАЛЕНДАР
24 листопада — День пам’яті жертв Го-
лодомору та політичних репресій.

Пам’ятні дати
22.11.1873 — помер Михайло Максимо-
вич, український етнограф, історик і 
літературознавець, ректор Київського 
університету.
23.11.1860 — народилася Марія Башкир- 
цева, українська художниця.
23.11.1983 — помер Микола Бажан, укра-
їнський поет, перекладач, громадський 
діяч. 
24.11.1805 — народився Олекса Сторо-
женко, український письменник, автор 
повісті„Марко Проклятий“.

24.11.1884 — помер Григорій Воробке-
вич, український поет.
24.11.1934 — помер на засланні Михай-
ло Грушевський, український історик і 
громадський діяч, Голова Центральної 
Ради УНР.
25.11.1838 — народився Іван Нечуй-Ле-
вицький, український письменник, ав-
тор повісті „Кайдашева сім’я“, драми 
„Маруся Богуславка“.
25.11.1891 — народився Клим Поліщук, 
український письменник, публіцист, 
автор історичних романів.
25.11.1956 — помер Олександр Довжен-
ко, кінодраматург, режисер і письмен-
ник.  
26.11.1925 — народився Опанас Залива-
ха, український живописець.

27.11.1863 — народилася Ольга Коби-
лянська, відома українська письмен-
ниця.
27.11.1918 — створено Українську ака-
демію наук.
27.11.1941 — помер Осип Сорохтей, 
український графік і живописець.
28.11.1890 — народилася Зiнаїда Тулуб, 
українська письменниця, авторка ро-
манів „Людолови“, „В степу безкраїм 
за Уралом“.
28.11.1950 — загинув Осип Дяків-„Гор-
новий“, провідник ОУН на Львівщині, 
теоретик українського націоналізму.
28.11.1970 — убита за загадкових обста-
вин Алла Горська, талановита україн-
ська художниця i правозахисниця, 
учасниця руху шістдесятників.

оркестру, який організували їхні 
колеги. А після завершення пар усі 
частувалися солодощами.

— Студенти, ви та складова сус- 
пільства, яка завжди спонукає до 
розвитку, зростання і пізнання но-
вого. Вам пощастило, бо навчаєте-
ся в одному з найкращих універси-
тетів не лише Львова, України, але 
й Європи. Тож маєте змогу здобу-
ти добру освіту, перейняти дос-
від європейських вишів, із якими 
співпрацює Львівська політехніка. 
Важливо, щоб ви пам’ятали: май-
бутнє вирішується не тоді, коли ви 
отримаєте диплом і підете працю-

вати, а вже відтепер, коли прихо-
дите на навчання, берете участь у 
громадському житті. Сьогодні саме 
ви несете відповідальність за май-
бутнє країни. Тож усвідомте, що 
студентське життя — це не лише 
навчання, а багато цікавих подій. 
Скористайтеся можливостями, які 
маєте, — привітав молодь зі святом 
директор ІППТ Йосиф Хром’як.

Міські святкування, незважаю-
чи на морозну і ранню (як для су-
боти) годину, теж пройшли досить 
велелюдно. Традиційно студенти 
спершу одягли міських левів у ман-
тії. Цьогоріч розпочали з нового — 
найбільшого лева, який з’явився до 
сторіччя ЗУНР. А вже тоді провели 

флеш-моб, а точніше започатку-
вали, бо від 17 листопада він лише 
почав діяти, — буккросинг серед 
молоді Львова.

— Це добра нагода обмінятися 
своїми улюбленими книгами із дру-
зями. Студенти принесли підписа-
ні книги з побажанням для тих, хто 
візьме їх почитати. Після цього, у 
фейсбуку публічно передають цю 
книгу далі із закличним постом до 
читання. А учасник акції, який от-
римав книгу, має прочитати її та 
залишити відгук на своїй сторін-
ці у соціальній мережі фейсбук із 
хештегом #студрада_читає, — на-
голосив співорганізатор акції, за-
ступник студентського мера Льво-
ва політехнік Роман Цудний.

Наталія ПАВЛИШИН

ДЕНЬ СТУДЕНТА — СВЯТО, ЯКЕ МАЄ ТРИВАТИ
m Закінчення. Початок на 13 с.
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КУЛЬТУРА

„УКРАЇНЦІ НЕ ХОДЯТЬ В УКРАЇНСЬКІ РЕСТОРАНИ…“

HoReCaSHOW Lviv — фестиваль, який утретє зібрав 
тих, хто цікавиться розвитком готельно-ресторанного 
бізнесу, а також його творить. Програма, як і раніше, 
була насиченою, не лише теорією, а й практикою. 
Ділимося основними гастрономічними тенденціями.

Україна смачніша, 
ніж ми гадаємо

88% українців гречку варять. 
Коли Євгеній Клопотенко, шеф-ку-
хар, засновник соціального про-
екту зі зміни культури харчування 
CultFood створив про варіння гречки 
на ютубі ролик, то він набрав чима-
ло переглядів. Кормовим буряком і 
жолудями ми звикли годувати хіба 
свиней. Різнотрав'я у ліпшому ви-
падку застосовуємо як ліки. А все 
тому, що так робили наші батьки та 
їхні батьки. Євгеній долає стерео-
типи — експериментує і досліджує 
ті продукти, які ми ігноруємо або 
використовуємо лише традиційним 
способом. Тож у його меню є риба 
з липою і шипшиною, а також кален-
дулою, масляний крем із ялинкових 
шишок. Із дубової кори робить узвар, 
на корінні аїру вудить, бо той дає 
добрий аромат. Найменше підда-
ються кулінарним маніпуляціям, як 
демонструє досвід Євгенія, коріння, 
бо у ньому багато йоду й таніну. Зате 
шеф-кухар використовує замість 
імбиру хрін, замість розмарину — 
зубрівку. Євгеній любить побавити-
ся і зі спеціями: викладає перед со-
бою 15–20 спецій, змішує їх, нюхає, 
обсмажує, варить — це безкінечна 
подорож у світ смаку. Тепер вивчає 
можливості пшона — крупа з гарною 
структурою, годиться після підсушу-
вання для панірування м’яса перед 

запіканням. Стверджує, що українці 
не навчені вповні використовувати 
на кухні льон й інші рідні рослини.

„Існує багато крутих кухарів і з 
досвідом. Та мені важливо, щоб лю-
дина вміла читати і знала, хто такий 
Рене Редзепі. Якщо ти вмієш мисли-
ти, то швидко освоїш навіть склад-
ну техніку. Правил же у кулінарії не 
існує, їх треба створювати самим“, 
— переконаний Євгеній Клопотенко. 
Крім цього, потрібно звернути увагу 
на освіту, реформувати її, бо з неї 
усе починається, і гастрономія не 
виняток.

Українська кухня як 
тренд

Віктор Тітов, засновник Південної 
асоціації шеф-кухарів України, за-
уважив, що в нас тренди з’являються 
із запізненням на 5–7 років. Україн-
ці не ходять в українські ресторани, 
бо їм привабливішими видаються 
ресторани азійські й італійські. І 
завдання асоціації, а також окре-
мих шеф-кухарів, змінити ситуацію, 
бо насправді українська кухня не є 
ані важкою, ані жирною, вона може 
бути розмаїтою. Акцент роблять на 
асортименті домашніх сирів (вони 
дешевші й крутіші, ніж закордонні), 
на українському борщі (правильний 
рецепт той, за яким готувала мама й 
бабуся), варениках з вишнею та ін-
ших місцевих смакотах. Україна має 

ландшафтні переваги — ліси, степи, 
море. Від цього й варто відштовхува-
тися, будувати на цьому свій гастро-
номічний концепт. Єдине, що укра-
їнцям, за спостереженням Віктора 
Тітова, інколи заважають стереоти-
пи, що от якщо українське, то гірше 
— кухар, якому страва із водоростей 
сподобалася, коли дізнався, що вони 
чорноморські, виплюнув їх.

Наше гастрономічне 
майбутнє

Гастрономія — це частина куль-
тури, вважає ресторатор Марк За-
рхін. Наше століття — час неви-
значеності, що й відбивається на 
гастрономічних тенденціях. Впли-
вають на них також нові люди й 
нові технології. Молоде покоління 
Y, а ще більше Z, толерантне до 
інакшості, тому готове пробувати 
й сприймати різні кухні. Йому ці-
каві комунікації, бо сприймає світ 
як одну велику Батьківщину, вияв-
ляє інтерес до всього крафтового, а 
до уніфікованих брендів ставиться 
зі скепсисом. Надання переваги 
здоровій їжі, відсутність алкоголю 
й куріння, важливість доступу до 
інтернету, швидкі прийняття рішень 
— це теж про молодих. А ще надан-
ня особливого значення community. 
Зважаючи на це, гастрономічне 
майбутнє можна спрогнозувати 
так: домінуватимуть гастрономічні 
хаби (у Києві вже є п’ять, невдовзі 
відкриють і у Львові), еко-рестора-
ни і вего-ресторани. Загалом рес-
торани будуть своєрідними  спіль-
нотами, а маркетологи працюва-
тимуть над тим, щоби залучати до 
них людей. Заклади харчування 
виникають у місцях концентра-
ції креативного класу. Ресторани 
об’єднуватимуться з коворкінгами 
(навіть уже тепер кав’ярня часто є 
робочим місцем для працівників 
великих компаній). Брендам до-
ведеться несолодко у конкуренції 
з іншими компаніями: штучний ін-
телект, знаючи смаки людини, сам 
шукатиме, куди їй піти поїсти, та й 
ефект „сарафанного радіо“ ніхто не 
відміняв. Уже набуває актуальності 
обід із місцевими жителями під час 
подорожей, а також новітні сервіси 
доставки їжі.

Наталя ЯЦЕНКО
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КУЛЬТУРА

ТРОХИ ЖІНОЧОЇ ЛІРИКИ СЕРЕД 
НАУКОВИХ КНИГ

Її особливим текстом, який відкрив серця читачів, 
став вірш „Серед жінок вона не ідеальна“. А соціальна 
мережа Фейсбук відкрила для Христини Кравчишин 
можливість комунікувати з ними. І ось результат 
того взаємного обміну — світ побачила віршована 
збірка „Невпіймана вітрами“. Емоційна, із співочим 
супроводом — деякі тексти вже покладено на музику — 
такою була минулої п'ятниці її презентація в Науково-
технічній бібліотеці Львівської політехніки.

Представлення 
ліричної новин-
ки розпочалося із 
виконання пісні „А 
в мене є ти“, в ос-
нову якої ліг вірш, 
присвячений ко-
ханому чоловікові 
Христини. Згодом 
молода викона-
виця українських 
пісень різного 
жанру Євгенія 
Таранюк заспіва-
ла ще два твори. 
Продовженням 
презентації стали 
віршовані, зво-
рушливі вітання 
авторці з її літе-
ратурним дебю-
том. Слово мали 
і друзі, і родина. 
Христина Кравчи-
шин натомість подарувала свою 
дебютну книжку тим, хто доклав-
ся до її появи. Окремий примірник 
отримала і бібліотека, де проходив 
захід. Тож відвідувачі читальної 
зали НТБ матимуть змогу робити 
перерву між науковими читання-
ми і перемикатися на ліричний 
лад.

— Кажуть, що в житті людини 
є два важливі дні — коли вона на-
родилася і коли зрозуміла, наві-
що Бог покликав її у цей світ. Мені 
було 14 років, коли в душі наро-
дилася красива взаємна симпатія 
до слова. За чергових шістнадцять 
років я закінчила середню та му-
зичну школи, юридичний факуль-
тет, одружилася, народила двох 
дітей — і зрозуміла, що не писати 
не можу. Три роки тому замисли-

лася, чим заповни-
ти свою сторінку 
у Фейсбуці, бо всі 
виставляють щось 
своє, творче, і ви-
рішила — власними 
віршами. Пам'ятаю 
перші поширення, 
коментарі до них 
— друзів ставало 
більше й більше. 
Завдяки читачам і 
народилася книжка 
„Невпіймана вітра-
ми“. Коли мене пи-
тали, як я її уявляю, 
то відповідала — 
сонячною. І вона 
справді така, тепла. 
А я відтепер можу 
себе вважати бага-
тодітною мамою, — 
розповіла щаслива 
авторка.

Також Христина Кравчишин 
зауважила, що кожен з останніх 
її віршів стає для неї улюбленим. 
Коли ж думала над підписом для 
книг, які даруватиме, то спинила-
ся на такому: „Життя — це мить, 
насолодіться ним сповна“.

Модератор зустрічі Леся Кічура 
зазначила, що вірші Христини, 
„дівчини-усмішки“, зачарували її 
відразу. Вона запропонувала літе-
раторці друкуватися у щомісячній 
газеті „Найкращі жіночі історії“. 
Згодом її твори з’явилися і в інших 
виданнях міст і областей.

Збірку „Невпіймана вітрами“ 
видано за власний кошт авторки. 
Велика частка з продажу її піде на 
допомогу жінкам і дітям „Зонта 
Клуб Замку“.

Наталя ЯЦЕНКО

Два українські фільми номіно-
вано на призи Європейської 
кіноакадемії. Короткометраж-
ну картину Павла Острикова 
„Випуск-97“ висунуто на наго-
роду за „найкращий короткоме-
тражний фільм“. Українсько-іс-
ландсько-французьку стрічку 
Бенедикта Ерлінгссона „Гірська 
жінка: на війні“ представлено в 
номінації „найкраща актриса“. 
Також у номінації „найкращий 
документальний фільм“ пода-
но картину „Віддалений гавкіт 
собак“, де йдеться про історію 
хлопчика з Донбасу. Перемож-
ців назвуть 15 грудня.

Усьоме поспіль 16–18 та  
25 листопада у Львівській 
національній філармонії від-
бувається фестиваль „Від-
криваємо Падеревського“. 
Цьогоріч він має особливий 
настрій, оскільки збігається з 
відзначенням 100-річчя Неза-
лежності Польщі та 100-річчя 
Української Державності. Саме 
цим історичним датам при-
свячено виконання за єдиною 
оперою Яна Падеревського 
„Манру“ грандіозного поль-
сько-українського оперного 
проекту „Повернення Манру“. 
Репертуар, що звучить у ме-
жах проекту, — Стравінський, 
Лятошинський, Шимановський, 
Скорик — задовольнить смаки 
найвибагливіших слухачів.

У львівській Опері від 14 до 18 
листопада тривав Міжнарод-
ний фестиваль оперного мис-
тецтва ім. С. Крушельницької. 
Цьогоріч традиційно імпрезу 
відкрили оперою „Мадам Бат-
терфляй“ Пуччіні — цю виставу 
колись в Італії врятувала після 
прем'єрного провалу Соломія 
Крушельницька. У фойє театру 
— виставка полотен і макетів 
сценографії Євгена Лисика і 
його учнів Тадея та Михайла 
Риндзаків. 

До кінця грудня у Палаці 
Потоцьких демонструють 
унікальні гравюри Джованні 
Баттісти Піранезі. Він був най-
видатнішим гравером італій-
ського мистецтва ХVІІІ століття 
і за життя створив понад 1700 
графічних композицій, здебіль-
шого про Рим. В Україні графі-
ка Піранезі є тільки в київсько-
му музеї Ханенків і у ЛНГМ.
За матеріалами інформагенцій
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

УНІВЕРСІАДА ЛЬВІВЩИНИ: БОРОТЬБА МІЖ 
СИЛЬНИМИ, СПРИТНИМИ Й ВИТРИВАЛИМИ

Відбулись матчеві зустрічі 
серед жіночих баскетбольних 
команд закладів вищої освіти 
Львівщини. Участь у змаганнях 
за програмою „Універсіада Львів-
щини-2018“ взяли чотири виші, 
а саме ЛНУ ім. І. Франка, ЛДУФК  
ім. І. Боберського, Львівський наці-
ональний аграрний університет та 
Львівська політехніка, яка гостинно 
приймала в себе команди. Коман-
да Львівської політехніки здобула 
друге місце, набравши п'ять очок, 
поступившись команді ЛДУФК. У 
турнірній таблиці ЛНАУ — третє 
місце, ЛНУ — четверте.

На базі стадіону „Динамо“ 
у межах Універсіади Львівщи-
ни-2018 пройшла першість із 
легкої атлетики області. Загалом 
свою бігову та іншу майстерність 
демонстрували студенти 11-ти ви-
шів. Кожен учасник викладався на 
повну, щоб принести очки своїй 
команді. Найкращими у видах про-
грами стали такі спортсмени-полі-
техніки: Анна Ковальчук (спортив-
на ходьба, 3000 м, жінки, третє 
місце), Аліна Вельган (біг на 400 м,  
жінки, друге місце), Владислав 
Корнатий (біг на 1500 м, чоловіки, 
друге місце), Оксана Райта (біг на 
3000 м, жінки, перше місце), Марко 
Бондарук (стрибки у висоту, чоло-
віки, перше місце), Артемій Мель-
ник (стрибки у висоту, чоловіки, 
третє місце), Андрій Пипа (стрибки 
у довжину, чоловіки, третє місце, 

а в потрійному стрибку — перше), 
Андрій Блищак (метання списа 
(800 г), чоловіки, перше місце). В 
естафетному бігу 4х100 м серед 
жінок і серед чоловіків Львівська 
політехніка посіла друге місце. У 
загальнокомандному заліку перше 
місце закономірно (бо в багатьох 
видах змагань були серед при-
зерів) вибороли студенти ЛДУФК 
ім. І. Боберського з результатом 
684 очки. Друге місце, з результа-
том 607 очок, посіли легкоатлети 
Львівської політехніки, а третє — 
команда Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету  
ім. І. Франка — 513 очок.

Крім цього, у Стрийському пар-
ку відбулися змагання з легкоатле-
тичного кросу серед студентських 
команд — 288 студентів з 11 вишів. 
Студентка Політехніки Ірина Буб-
няк посіла третє місце в забігу на 
500 м і перше у забігу на 1000 м. 
Оксана Райта дистанцію один кіло-
метр подолала другою. Львівська 
політехніка у загальнокомандному 
заліку — друга.

За програмою Універсіади 
Львівщини-2018 відбулись фут-
больні матчі серед чоловічих 
студентських команд. У змаган-
нях взяли участь команди 11-ти 
вишів. Цього року команді ЛДУФК  
ім. І. Боберського вдалося обійти 
торішнього переможця Універсіади 
команду Львівського національного 

аграрного університету. На 
третьому місці — команда 
Дрогобицького державного 
педуніверситету ім. І. Фран-
ка. Львівська політехніка 
здобула четверте місце, на-
бравши чотири очки (9 заби-
тих м'ячів і 15 пропущених).

У спортивному комп-
лексі ЛНУ ім. І. Франка 
за першість в Універсіаді 
Львівщини-2018 зі самбо 
боролись сім вишів. Се-
ред жінок у різних вагових 
категоріях лідерство здо-
були переважно студентки 
ЛДУФК ім. І. Боберського: 
Христина Сінуша (44 кг), Ві-

кторія Чепа (48 кг), Юлія Орчакова  
(52 кг), Анастасія Типич (56 кг), 
Ольга Левчун (60 кг), Анна Губ-
ко (64 кг), Віталія Сонсядек  
(72 кг), Валерія Макурова (80 кг). 
У підсумку серед жінок перше 
місце виборола команда ЛДУФК  
ім. І. Боберського, друге місце по-
сіла збірна ЛНУ ім. І. Франка, третє 
— команда Львівської політехніки. 
У поєдинках серед чоловіків лідер-
ство здобули студенти-спортсме-
ни ЛДУФК ім. І. Боберського й ЛНУ 
ім. І. Франка. У ваговій категорії  
68 кг першість здобув політехнік 
Ісмаїл Тороз. За результатами двобо-
їв серед чоловіків і у командній пер-
шості лідери — спортсмени ЛДУФК 
ім. І. Боберського. На друге місце, з 
різницею у три очки, піднялась збір-
на ЛНУ ім. І. Франка, на третє — ко-
манда Львівської політехніки.

У спортивному комплексі ЛНУ 
ім. І. Франка проходили змаган-
ня з армспорту за програмою 
Універсіади Львівщини-2018. 
Під час них визначали найкращих 
спортсменів серед дев’яти ЗВО. 
Перші місця здобули такі студен-
ти Львівської політехніки: Микола 
Черінько (75 кг, у боротьбі на лівій 
руці) і Максим Голубінка (75 кг, у 
боротьбі на правій руці). Командна 
першість серед ЗВО за підсумками 
двох днів змагань:
1. Львівська політехніка (804 очки);
2. НАСВ ім. П. Сагайдачного  
(742 очки);
3. Львівський національний аграр-
ний університет (663 очки).

Підготувала Наталя ЯЦЕНКО
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Горизонтально: 
1. Найвища вершина Піренеїв. 4. Гвинтівка з укоро-
ченою цівкою. 7. В Індії — замкнена суспільна група, 
члени якої пов’язані походженням, заняттям та пра-
вовим станом. 10. Довга глибока канава, розмита во-
дою або викопана в землі; траншея. 11. Місто в Бельгії, 
де вперше німецькі війська застосували як отруйну 
речовину гірчичний газ. 12. Твердження, що не по-
требує ніяких доведень. 13. Назва одного з найдавні-
ших районів Києва. 14. Королева Александра Дюма. 
15. Літера грецької абетки. 16. Положення в шахах, 
коли король не може захиститися, і партія вважаєть-
ся програною. 17. Англійська міра довжини. 18. Перші 
літери імені, прізвища та по батькові. 20. У Католицькій 
Церкві другий (після Папи Римського) сан. 22. Нота. 
24. Геометрична фігура, створена двома лініями, що 
виходять з однієї точки. 25. Спортивна гра. 27. Герой 
чеського народу, який проголошував потребу рефор-
ми Католицької Церкви, за що був визнаний єретиком 
і спалений. 29. Дикий тибетський бик. 30. Апарат, який 
спускають на тросі із судна для підводних досліджень. 
31. Механічні рухомі сходи. 33. Тип українського літа-
ка. 34. Найдовша ріка на Землі. 35. Штат у центральній 
частині США. 36. Міцне англійське пиво. 37. Майстер 
повітряного бою. 41. Пам’ятка давньогрецького мис-
тецтва, храм богині Афіни на Акрополі. 43. Первісна 
форма релігії, для якої характерна віра у спільне по-
ходження і кровну спорідненість між групою людей і 
якоюсь твариною чи рослиною, котру вважали захис-
ником роду. 45. У давньогрецькій міфології друге ім’я 
Аполлона, яке в перекладі означає „осяйний“. 46. Руч-
на зброя для метання стріл. 47. Польський письмен-
ник-фантаст. 48. Скупчення найдрібніших водяних 
крапель у нижніх шарах атмосфери, що робить пові-
тря непрозорим. 50. Шкідлива комп’ютерна програ-
ма. 51. Олімпійський бог, брат Артеміди, покровитель 
мистецтв і муз. 52. Носій спадковості, відповідальний 
за формування якоїсь елементарної ознаки. 53. Ки-
ївський князь другої половини ІХ ст., убитий разом з 
Аскольдом. 54. Стрімкий напад на противника. 55. Пі-
шохідна доріжка, прокладена з обидвох боків вулиці. 
56. Людина, яка вкрай обмежує свої життєві потреби. 

Вертикально:
1. Сходження на важкодоступні гірські вершини, льодо-
вики з пізнавальною або спортивною метою. 2. Широке 

розповсюдження інфекційної хвороби; пошесть. 3. Ве-
ликий хижий птах. 4. Частина міста, обмежена вулиця-
ми, що перетинаються. 5. Випускник середньої школи, 
який вступає у вищий навчальний заклад. 6. Водоспад 
на річці, що впадає в озеро Онтаріо. 7. Рух ногою при 
ходьбі. 8. Норвезький парламент. 9. Той, хто постійно 
зловживає алкогольними напоями; пияк. 19. Вистав-
ка-продаж найновіших зразків автомобільної техніки. 
21. Прийнятий розпорядок засідання, зборів, з’їзду. 
23. Друга назва стародавнього міста, оспіваного Гоме-
ром, а знайденого Г. Шліманом. 24. Головна священна 
книга мусульман. 25. Трійчаста корона Папи Римського. 
26. Хвойне дерево. 28. Метал, сплав заліза, вуглецю та 
інших домішок. 29. Соковитий, переважно, невеликого 
розміру плід трав’яних та кущових рослин. 32. Артисти 
балету, які виконують масові та групові танці. 33. Най-
більше відхилення маятника від положення рівнова-
ги. 38. Композитор, що пише симфонічні твори. 39. У 
давньогрецькій міфології богиня полювання, сестра 
Аполлона. 40. Другий день тижня. 42. Держава, яка за 
допомогою збройних сил захопила територію іншої дер-
жави. 44. Вічнозелене дерево, поширене в субтропіках. 
49. Кінцівка людини. 50. Шахова фігура. 

Склала Христина ВЕСЕЛА

ПЕРЕРВА

КРОСВОРД 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29

30 31

32

33 34 35 36 37 38

39 40

41 42 43 44

45

46 47

48 49 50

51

52 53

54 55 56

Відповіді на кросворд, опублікований  
у числі 31

Горизонтально: 7. Аттіла. 8. Емірат. 9. Нар. 
10. Осел. 11. Абат. 13. Антракт. 15. Піна. 16. Уатт. 
17. Транспарант. 21. Патріот. 22. Мінарет. 23. Гід-
ропоніка. 27. Доза. 28. Кріп. 29. Студент. 31. Брут. 
32. Осло. 33. Аул. 34. Шверін. 35. Оренда. 
Вертикально: 1. Атестат. 2. Вісла. 3. Танатос. 
4. Фермата. 5. Пірат. 6. Парашут. 12. Пігмалі-
он. 14. Стипендія. 18. Акорд. 19. Пікап. 20. Алібі. 
23. Габрово. 24. Окупант. 25. Оверлок. 26. Акола-
да. 29. Старт. 30. Тотем.

Відповіді на кросворд, опублікований  
уё числі 33

Горизонтально: 5. Еліста. 7. Рекрут. 10. Дисквалі-
фікація. 11. Аксіома. 12. Страх. 14. Патон. 15. Іскра. 
17. Прогрес. 19. Паритет. 21. Акафіст. 24. Анданте. 
26. Аґент. 27. Аматі. 29. Алібі. 31. Парубок. 33. Де-
централізація. 34. Гнатюк. 35. Нітрон. 
Вертикально: 1. Гладіатор. 2. Гаївка. 3. Кроква. 4. Гу-
ляйполе. 6. Сестра. 8. Коцюба. 9. Лінійка. 13. Хара-
кірі. 14. Паранджа. 15. Істота. 16. Апарат. 18. Орда. 
20. Трон. 22. Комендант. 23. Депутат. 25. Табулятор. 
28. Терцет. 30. Ланцет. 31. Паніка. 32. Казино.
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Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004

Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 4. 
Обсяг  2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 181597

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 Наталії ПАВЛИШИН
На останній сторінці— світлини Наталії ПАВЛИШИН 
та Анастасії МОЗГОВОЇ.

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, які видав Національ-
ний університет „Львівська політехніка“: 
залікову книжку на ім’я: Калька Юрій Михайлович; 
студентський квиток на ім’я: Кульчицька Катерина Бог-
данівна;
студентський квиток  № 11491837 на ім’я: Вісіч Артем 
В’ячеславович;
студентський квиток  ВК № 11341271 на ім’я: Товт Василь 
Васильович;
студентський квиток на ім’я: Рібун Тетяна Олегівна;

Реклама в „Аудиторії“

На внутрішніх сторінках  
(чорно-білий друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, 
см2 450 220 110 50 24

Ціна, грн. 350 250 200 150 100

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

На обкла динці  
(остання сторінка, повноколірний друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110

Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення рекламного блоку  
на замовлення

Незалежно від місця розміщення і розміру:
• реалізація ідеї замовника з викорис тан ням матері-
алів замовника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при пошуку матеріалів 
редакцією — 250 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакцією до виго-
товлення 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

ч. 35 [3035]
22 — 28 листопада 2018 19



ТОП-події 
тижня у 
Львівській 
політехніці

5с.

13с.

4с.
4с.


