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ВАША ДУМКА

ЗИМОВИЙ ТРАВМАТИЗМ: ЯК ВБЕРЕГТИСЯ  
І НАДАТИ ДОПОМОГУ?

Анастасія Кривуля, студентка третього курсу 
Інституту геодезії:

„Ходжу в позі 
пінгвінчика“

Звичайно, взимку я падала, але завжди отриму-
вала незначні ушкодження. На щастя, переломів 

ніколи не було. Завжди стараюся ходити обережно. 
Колись в інтернеті побачила зображення, на якому 

була рекомендація ходити в позі пінгвінчика: поставити ноги ширше пле-
чей і пересуватися дрібними кроками, перекочуючись з ноги на ногу. 
Цей метод мене ще ніколи не підводив. Зазвичай, ті, хто падав на моїх 
очах, завжди підводилися самі. Якщо б трапилася ситуація, що людина 
не може встати, я б спробувала підняти її, якби були ушкодження — ви-
кликала би „швидку“. Самотужки нічого не робитиму, щоб не погіршити 
ситуацію.

Життя людини — найбільша 
цінність. Напевно кожному 
доводилося бути свідком або 
й учасником ситуації, коли по-
трібна невідкладна допомога. 
Зима — період підвищеного 
травматизму. У „кращому“ 
разі можна впасти й отрима-
ти забій, у гіршому — дістати 
перелом або вдаритися голо-
вою, що може призвести до 
кровотечі, знепритомнення, 
обмороження і виникнення 
серйозних захворювань у 
майбутньому. 

Від падіння взимку не застра-
хований ніхто, однак багато 
залежить від того, чи надали 
потерпілому допомогу. То-
рік я звихнула ногу, біль був 
настільки сильний, що я не 
могла покликати на допо-
могу, а потім зрозуміла, що 
непритомнію. Пам’ятаю, у той 
момент злякалася, що люди 
можуть просто проходити 
повз. На щастя, допомогу мені 
надали. Але що було б, якби 
це трапилося не на велелюд-
ній вулиці в центрі міста?

Як запевняє МОЗ України до-
помога, надана протягом 
перших 4 хвилин, збільшує 
шанси на порятунок на 30%. 
Щобільше, у часі війни, яка, 
до слова, вже 5 років триває в 
Україні, такі знання і вміння є 
вкрай необхідні для кожного. 

Надання домедичної допомоги 
— це велика відповідальність, 
через що острах погіршити 
ситуацію і паніка часто стають 
на заваді порятунку. Тому Мі-
ністерство закликає кожного 
свідомого українця знайти у 
своєму місті курси з надання 
першої допомоги і отримати 
ці практичні навички. Зокрема 
у Львові діє чимало відповід-
них організацій, наприклад, 
Товариство Червоного Хреста 
України, ГО „Курси домедич-
ної допомоги САВ“, Мальтій-
ська служба допомоги, Всеу-
країнська спілка парамедиків. 
До слова, цьогоріч такий курс 
організували і в Політехніці.

Продовження на 17 с. 

Остап Амброзій, студент шостого курсу 
Інституту економіки і менеджменту:

„Я не лікар — не знаю, 
як допомогти“

У дитинстві, впавши на лід, зламав ніс. Відтоді не 
падаю. Особливих заходів не вживаю, але й дуже 
небезпечними і слизькими дорогами не ходжу. Якщо 
хтось падає, то я завжди допомагаю. Як визначити трав-
му? Якщо пальці не рухаються — значить рука поломана. Як допомогти? 
Напевно потрібно якось перев’язати руку, прикласти дошку, але я не лікар, 
тому точно не знаю. Викликав би „швидку“, покликав би когось, хто є поблизу 
— можливо вони більш обізнані у таких справах.

Опитувала й міркувала Анастасія МОЗГОВА

Поліна Лісневська, студентка першого курсу 
Інституту архітектури:

„Використовую 
льодоступи“

Взимку падала, тому знаю, що це таке. Спочатку 
завжди голосно сміюся, але зазвичай не хвилюю-
ся стосовно цього. Якщо після падіння біль не минає 
кілька днів, можу піти до лікаря. Щоб вберегтися від па-
дінь, використовую льодоступи. Якщо бачу, як хтось упав — завжди поспі-
шаю на допомогу, особливо якщо це літня людина. Допомагаю підвестися і 
запитую, що болить. Якщо людина знепритомніла або є підозра на перелом 
— слід одразу викликати „швидку“.
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ПРО НОВІ ПІДХОДИ ДО ПОЛІПШЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Основні питання порядку денного листопадової 
Вченої ради стосувалися технічного забезпечення 
інформатизації діяльності університету та 
вдосконалення системи наставництва у Львівській 
політехніці. Традиційно засідання розпочалося 
з оголошення подяк, відзначення найкращих у 
громадській та науковій роботі, вручення дипломів 
докторів та кандидатів наук, а також атестатів про 
надання вчених звань.

Цифри, факти 
і реальне 
використання

У доповіді проректора Дмитра 
Федасюка йшлося про стан і по-
треби використання різних видів 
комп’ютеризації, що дуже важливо 
насамперед у навчальному проце-
сі — комп’ютерне, мережеве об-
ладнання, сервери, Wi-Fi-мережі. 
Динаміка впровадження комп’ю-
теризації у Львівській політехні-
ці за останніх шість років стрімко 
зросла — це комп’ютерна техніка, 

додаткове обладнання, програмне 
забезпечення. На сьогодні універси-
тет користується 6677-ма комп’юте-
рами. Термін експлуатації комп’ю-
терної техніки — десять років. Го-
лова комісії Вченої ради з проблем 
інформатизації та комп’ютеризації  
Андрій Пелещишин зауважив, що 
часто комп’ютерна техніка потребує 
оновлення значно швидше. Лідери у 
комп’ютерному забезпеченні, безу-
мовно, комп’ютерні інститути — ІКНІ 
та ІКТА, а також ІТРЕ, ІНЕМ. Менше 
їх в ІАПО, ІНПП, ІХХТ. У Львівській 
політехніці діє 184 комп’ютерні кла-

си, найбільше знову ж таки в ІКНІ, 
ІКТА (34 і 32). За спонсорські кошти 
ІТ-компаній та ґрантів відкрили 21 
комп’ютерний клас. 

Ректор Юрій Бобало звернув ува-
гу керівників інститутів і кафедр та 
запропонував проаналізувати те, що 
в навчальному процесі всіх інститу-
тів задіяно значно менше комп’юте-
рів, ніж поза ним, — лише 2600. 
Отож, виникає запитання: де задіяно 
решта комп’ютерів? Що стосується 
оновлення, ректор наголосив, що 
якщо техніку використовують вря-
ди-годи, скажімо, на кафедрах і в 
деканатах, а не активно експлуату-
ють, то чи є потреба її замінювати за 
10 років? Отож, питання заміни до-
цільно порушувати лише тоді, коли 
комп’ютер використовують 10–12 
годин щодня. 

Начальник НТЦМТ Михайло Кли-
маш звернув увагу на дотримання 
правил безпеки при користуванні 
бездротовими комп’ютерними ме-
режами, зокрема відстані до людей, 

НАУКОВЦІ З НТШ ЗУСТРІЛИСЯ У ПОЛІТЕХНІЦІ

Щорічно в першу суботу грудня відбуваються загальні звітні 
збори Наукового товариства ім. Тараса Шевченка. Цьогоріч  
1 грудня вже вчетверте вони проходили у Львівській політехніці.

У межах конферен-
ції науковці обговорили 
не лише діяльність То-

вариства (звітував голо-
ва НТШ в Україні Роман 
Кушнір), а й заглибилися 

в тему загальнодержав-
ного масштабу. Зокрема 
торкнулися таких тем: 
Андрій Гречило „Україн-
ські національні симво-
ли: походження, історія, 
міфи“, Зоя Баран „ЗУНР 
у символічному просто-
рі Львова“, Іван Свар-
ник „Козаки й Московія 
(до 400-річчя походу 
Петра Сагайдачного на 
Москву)“, Надія Супрун- 
Яремко „Українці Куба-
ні: історія і національ-
но-культурний процес“, 
Роман Гладишевський 
„Симетрія і порядок очи-

ма кристалохіміка“. А та-
кож презентували проект 
„Жінка в науці“.

— У Політехніці є ба-
гато дійсних членів НТШ. 
За підтримки ректора 
нашого університету 
професора Юрія Бобала 
до діяльності Товари-
ства долучилося багато 
політехніків. Загалом у 
комісії НТШ — понад 30 
професорів. Знаємо, що 
й рідні Юрія Ярославови-
ча в своєму смт. Дунаїв 
були активними членами 
НТШ, — розповів один із 
заступників голови НТШ, 
член президії цього Това-
риства, проректор Львів-
ської політехніки профе-
сор Дмитро Федасюк.

Наталія ПАВЛИШИН

Закінчення на 4 с. m
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на якій можна розташовувати WI-FI-
роутер, а також наголосив, що після 
користування його слід вимикати.

В ухвалі щодо цього питання 
Вчена рада з-поміж кількох реко-
мендацій запропонувала розроби-
ти план удосконалення матеріаль-
но-технічного забезпечення інфор-
маційної діяльності університету, 
передбачивши щорічне оновлення 
комп’ютерної техніки, створення 
нових навчальних комп’ютерних 
лабораторій, встановлення сучасних 
мультимедійних та аудіовізуальних 
засобів у лабораторіях.

Просвітництво разом 
із наставниками  
і тьюторами

Про такі зміни, відповідно до 
„Закону про вищу освіту“, розпо-

віли: голова комісії Вченої ради з 
питань студентства та молодіжної 
політики Василь Козик, а також про-
ректор Роман Корж. Ішлося про вдо-
сконалення системи наставництва 
в університеті, його стан і перспек-
тиви. Отож, за теперішнім законо-
давством, поняття виховний процес 
замінено на освітній. Тому постало 
питання формування в університеті 
наставництва, зокрема створення 
посад наставників академічних груп, 
які працюватимуть як із групами, так 
і зі студентами індивідуально, зосе-
реджуючи свою роботу на адаптації 
та згуртуванні студентського колек-
тиву, проведенні заходів. За потре-
би наставники контактуватимуть із 
батьками і допомагатимуть випуск- 
никам у пошуку роботи. Зі студен-
тами працюватимуть і тьютори — 
куратори індивідуального навчаль-
ного плану, які допомагатимуть їм 
реалізовувати індивідуальну освітню 

траєкторію. Отож, у двох положен-
нях — про наставника академічної 
групи та про викладача-куратора ін-
дивідуального навчального плану, — 
відбудуться відповідні зміни. 

Різне
У цій частині Вчена рада схва-

лила Положення про єдине інфор-
маційне середовище, прослухала 
інформацію про результати кон-
курсу монографій, підручників, 
навчальних посібників та довідко-
вих видань за поточний рік, а також 
про уточнення тем кандидатських, 
атестацію докторантів та опубліку-
вання монографій. Таємним голо-
суванням засідателі проголосували 
за надання 14-ти науково-педаго-
гічним працівникам вчених звань 
професора і доцента. 

Ірина МАРТИН

m Закінчення. Початок на 3 с.

ПРО НОВІ ПІДХОДИ ДО ПОЛІПШЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

НАБУТЕ НА ПАРІ НЕОДМІННО ЗНАДОБИТЬСЯ В РОБОТІ

Минулого тижня Львівська політехніка уклала 
меморандум про співпрацю з міжнародною 
аудиторською фірмою Pricewaterhouse Coopers (далі 
— PWC). У підписанні документа взяв участь проректор 
Роман Корж, а також завідувач кафедри фінансів ІНЕМ 
Ігор Алексєєв.

Представниці фірми PWC — ди-
ректорка Львівського центру надан-
ня послуг Ірина Максименко та ке-
рівниця відділу персоналу Антоніна 
Курець — у своєму ексклюзивному 
інтерв’ю нашому тижневику роз-
повіли про компанію, а також про 
майбутню співпрацю з Львівською 
політехнікою.  Розмова відбулася за 
участі проректора Романа Коржа і 
завідувача кафедри фінансів Ігоря 
Алексєєва.

І. М.: Наша компанія входить до 
так званої великої четвірки аудитор-
ських і консалтингових фірм світу, 
має офіси у понад 150-ти країнах. 
Ми  надаємо аудиторські послуги 
різноманітним компаніям і банкам 
— із податкового консультування, 

ведення бухгалтерського обліку, 
допомогу у супроводі злиття-по-
глинання компаній, їхнього прода-
жу, стратегічного консультування, 
оцінюємо бізнес.

А. К.:  Ми досить конкурентні на 
ринку, навчаємо студентів, допо-
магаємо їм адаптуватися в роботі, 
даємо поштовх до розуміння, як на-
вчатися. Студенти повинні знати, що 
робота дозволить їм розвиватися, 
робити чудову кар’єру, застосову-
вати набуті знання на практиці. 

Зважаючи на спрямування ком-
панії, Ви працюєте зі студента-

ми економічних спеціальностей?
А. К.: Економічних і не лише. 

Розвиваємо й ІТ-напрям, але  ске-
рований на бізнес-процеси.  І дово-

димо, що економісти також можуть 
гідно заробляти і розуміти, за що 
вони працюють.  

Які можливості передбачено в 
документі, котрий Ви сьогодні 

підписали з Політехнікою?
І. М.: Наша ціль — покращувати 

освіту студентів, ознайомлювати їх 
із тим, що насправді вимагає біз-
нес, показувати, що наші працівни-
ки роблять в офісі. Студенти мають 
розуміти свої перспективи, реальні 
напрями роботи компаній у їхньому 
місті, набувати знань, аби отримати 
добру роботу і мати перспективи. 
Саме таку співпрацю пропонуємо 
Львівській політехніці. Хочемо по-
глиблювати її і робити щораз інтен-
сивнішою.

Як це відбуватиметься практич-
но? 

 Р. К.: Фірма PWC не тільки хоче 
брати випускників, а й працювати з 
нашими студентами вже з першого 
курсу. Одним із елементів співпраці 
буде практика в PWC. Однак фахівці 
компанії також братимуть участь у 
складанні навчальних планів, викла-
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Закінчення на 6 с. m

СТАЛИЙ РОЗВИТОК — НА ПЕРСПЕКТИВУ

У великій сесій залі Львівської обласної ради 
відбувся День сталого розвитку. Під час 
заходу нагородили студентів-політехніків, 
які перемогли у конкурсі есе „Міста та сталий 
розвиток“.

Львівська політехніка є партне-
ром програми діяльності ПРООН в 
Україні. Її студенти беруть актив-
ну участь у багатьох програмах, 
які організовує ПРООН. Один із 
них — конкурс есе. Цього разу до 
нього долучилися міжнародники 
та енергетики. Вони проаналізу-
вали проблеми сучасного міста і 
висловили власне бачення їхнього 
розв’язання. Журі відзначило п’ять 
найкращих робіт у різних номіна-
ціях. Завідувачка кафедри полі-
тології та міжнародних відносин 
Галина Луцишин привітала пере-

можців, вручила їм 
цінні подарунки та 
сувеніри.

Отож, лідери 
цьогорічного кон-
курсу: Владислав 
Тарахтій (номінація 
„Актуальність ви-
кладених думок та 
цілеспрямованість ідей“), Катери-
на Перепелиця (номінація „Послі-
довність та логіка в аргументації 
висловлення своєї точки зору“), 
Маркіян Тараканов (номінація 
„Практичність висновків та про-

позицій“), Анна Лукасевич (номі-
нація „Щирість та усвідомлення 
особистої відповідальності перед 
суспільством“), Юлія Захаревич 

данні певних дисциплін. Ми знахо-
димо нові форми співпраці не суто 
на виході, коли сприяємо випускни-
кам у працевлаштуванні, а й готу-
ємо фахівця на замовлення фірми. 
Ми зацікавлені знайти з PWC спільну 
мову і затримати її у наших стінах, 
щоб студенти бачили й розуміли, 
куди зможуть піти працювати. 

І. А.: Хочу наголосити, ми вже 
співпрацюємо, а сьогодні лише за-
документували це. Представники 
PWC уже прочитали нашим студен-
там лекції на четвертому курсі й, 
очевидно, читатимуть у магістра-
турі. Потенційні роботодавці дають 
студентам поштовх, що треба на-
бути певного базису знань. Отож, 
перш ніж підписувати меморандум, 

фахівці переконалися, що є з ким 
співпрацювати. А відгуки тих фа-
хівців, які бачать у наших студентах 
своїх майбутніх колег, — підтвер-
дження, що ми на правильному шля-
ху. По-друге, відповідно до вимог 
дуальної освіти, ми змінюватимемо  
навчальні плани, щоб студент мав 
можливість паралельно працювати, 
набувати певного досвіду, знайоми-
тися зі специфічними процедурами, 
методами роботи.  Сподіваюся, що й 
викладачі зрозуміють, що просте ви-
кладання вже не годиться — треба 
підлаштовуватися до вимог сучас-
ного ринку. 

Очікуєте у майбутньому отри-
мати з Політехніки нових пра-

цівників?

І. М.: Так, звісно. У нас уже пра-
цює чимало випускників Політех-
ніки. І ми дуже задоволені їхньою 
підготовкою. А плани в нас великі, 
адже у львівському офісі за шість 
місяців від заснування маємо до 
сотні співробітників і на цьому не 
зупиняємося: хочемо за три-чотири 
роки набрати 300 працівників і по-
тенційно 500 та більше. Ми націлені 
на співпрацю на багато років, тому 
хочемо працювати не тільки зі стар-
шими, а й з молодшими курсами. І 
щоб якомога більше випускників 
Політехніки змогли знайти дуже ці-
каву і перспективну роботу у нашій 
компанії. 

А на що зважаєте при відборі 
працівників? 

А. К.: Насамперед дивимося, чи 
вони не забули того, що вчили на 
парах, тобто чи уважно ставилися 
до набуття знань, які вони на робо-
ті розвинуть, збагатять. Зрештою, 
наголошуємо про це на відкритих 
практичних заняттях. І другий мо-
мент — вимагаємо знання інозем-
ної мови. За наявності сучасних 
технологій її можна вивчити за рік. 
На співбесіді економічні запитання 
часто ставимо англійською мовою. 

Розмовляла Ірина МАРТИН  
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БУТИ ДИЗАЙНЕРОМ ІНТЕР’ЄРУ — ПЕРСПЕКТИВНО
У цьому переконалися студенти-архітектори, які 
побували на освітньому дискурсі „Архітектура 
інтер’єру 20+“, що відбувся з нагоди 20-річчя 
викладання напряму „Проектування інтер’єрів в 
Інституті архітектури“. У ньому взяли участь фахівці 
та науковці зі Львова та Києва.

Цього дня майбутні архітектори 
мали нагоду безпосередньо поспіл-
куватися з найкращими фахівцями 
в галузі проектування інтер’єрів, а 
гості — поділитися власним досві-
дом та здобутками.

Спеціальності архітектора при-
таманний творчий підхід до своєї 
роботи та глибинний підхід до спра-
ви. Проектування інтер’єрів вивча-
ють на кафедрі архітектурного про-
ектування та інженерії 20 років. Її 

завідувач професор Ігор Гнесь зга-
дує, що ідея впровадити у навчання 
дисципліну виникла всередині 90-х 
років: „Це був кризовий період. Ви-
пускникам було важко влаштува-
тися на роботу, тому ми вирішили 
озброїти їх додатковими знаннями 
і вміннями з дизайну інтер’єру, щоб 
це стало для них соломинкою, що 
допоможе втримати прихильність 
до професії“. Згодом практика по-
казала, що у проектуванні інтер’є-

рів випускники знаходять себе. Про 
це розповіла доцент кафедри Леся 
Грицюк, навівши конкретні реальні 
приклади професійного розвитку 
випускників. Пані Грицюк пред-
ставила учасникам альбом зреалі-
зованих проектів інтер’єрів, котрі 
виконали випускники колишнього 
факультету архітектури та теперіш-
нього Інституту архітектури, які на-
вчалися протягом 1998–2018 років. 
Як естетичне доповнення до події — 
виставка проектів інтер’єрів у стінах 
Інституту архітектури.

Свої майстер-класи презенту-
вали київські архітектори: Антоніна 
Капля, Оля Богданова, Володимир 
Непийвода та львівські: Андрій Аса-
нов і Марко Савицький. Усі вони 
— топові архітектори, дизайне-
ри України, які формують сучасні 
тренди в проектуванні інтер’єрів. 
За зреалізовані проекти авторів не 
раз нагороджували в українських 
та міжнародних конкурсах. Під час 
панельної дискусії йшлося про ар-
хітектурні інспірації, роздумували 
про інтер’єри майбутнього. 

Учасників та гостей дискурсу 
привітав директор ІАРХ Богдан Чер-
кес, проректор університету Роман 
Корж, віце-президент Національної 
спілки архітекторів України Олена 
Олійник, головний архітектор міста 
Юліан Чаплінський.

Ірина МАРТИН

СТАЛИЙ РОЗВИТОК — НА ПЕРСПЕКТИВУ
m Закінчення. Початок на 5 с.

(номінація „Неординарність по-
гляду автора і креативність“).

— Тема есе „Міста та сталий 
розвиток“ зумовлена тим, що 
зростає роль урбанізації, транс- 
формується спосіб життя людей. 
А все це вимагає збалансовано-
сті економічного, соціального та 
екологічного розвитку, який доз-
волить і теперішньому, і майбут-
нім поколінням містян задоволь-
няти свої потреби без загрози 
для довкілля. Тому студенти у 
конкурсних роботах висловлюва-
ли власне бачення того, що може 
зробити місто в контексті досяг-
нення цілей сталого розвитку, що 

можемо зробити ми, щоб досягти 
успіху у впровадженні цілей ста-
лого розвитку на місцевому рівні, 
— розповідає професорка Галина 
Луцишин.

День сталого розвитку тради-
ційно організовують у 13-ти об-
ластях України. У цьогорічному 
заході, що відбувся у нашому міс- 
ті, взяли участь: координаторка 
ПРООН з місцевого розвитку у 
Львівській області Ірина Галай-
ко, заступник директора депар-
таменту Облдержадміністрації  
Андрій Кісера, заступник керуючо-
го справами Облради Іван Собко, 
очільник Стартап-школи, завіду-
вач кафедри адміністративного та 
фінансового менеджменту ІАПО 

Назар Подольчак та інші. Учасни-
ки працювали у двох секціях.

Львівщина понад 10 років тому 
розпочала співпрацю за програ-
мою ПРООН „Сталий розвиток, 
орієнтований на громаду“. Вона 
ґрунтується на 17-ти цілях роз-
витку людства, серед яких: по-
долання бідності, голоду, міцне 
здоров’я і добробут, якісна освіта, 
доступна та чиста енергія, гідна 
праця та економічне зростання 
тощо. Отож, втілюючи ці засади, 
ми доможемося поліпшення жит-
тя не лише тепер, а й на майбутнє. 
Вже вдалося зреалізувати близь-
ко двох тисяч проектів.

Ірина МАРТИН
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5 КРОКІВ ДО ЯКІСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

За словами заступника міністра освіти Юрія Рашкевича, освіта 
в Європі базується на довірі, яку зумовлює рівень якості 
навчання. Саме тому у своєму прагненні євроінтегруватися 
Україна повинна працювати і над забезпеченням якості вищої 
освіти.

Якісний 
контингент 
студентів

— Коли я навчався, до 
вишу з класу вступало 
15–20% осіб, максимум — 
30%, якщо клас був обда-
рований. Пам’ятаю своїх 
однокласників: частина, 
без сумніву, мала здобу-
вати вищу освіту; части-
на, докладаючи зусиль, 
була здатна її „потягну-
ти“, але при тому добре 
надавалася до серед-
ньо-спеціальної; і ті, хто 
мають вмілі руки — май-
бутні висококваліфікова-
ні робітники-спеціалісти, 
яких нині нам так бракує.

За даними 2018 року в 
систему вищої освіти йде 
83%, і це — повна про-
фанація терміну: якщо 
понад 80% учнів йдуть 
у вищу освіту, то це вже 
не вища, а якась „після-
середня освіта“. Окрім 
цього, страждають про-
фесійно-технічна і фа-
хова передвища освіти: 
коледжі і ПТУ (ліцеї) не 
можуть бути придатками 
до вишів, з яких витягу-
ють обдарованих дітей 
для поповнення місць, 
що з’явилися внаслідок 
відрахування початково 
слабких студентів. Це са-
мостійний рівень освіти, 
який має власну вартість. 

Також нині говорять 
лише про позитивний 
бік широкого конкурсу: 
„кращі абітурієнти діста-
ють бюджетні місця“. Так 
повинно бути, але питан-
ня в тому, куди обдаро-
ваний абітурієнт понесе 
одержане місце — не без 
того, що це може бути 

виш з низьким рейтин-
гом і очевидною профа-
нацією освіти. Тому нині 
ми розглядаємо модифі-
кацію широкого конкур-
су, оскільки йдеться про 
державні кошти. Якщо 
ми залишаємо поняття 
„державне замовлення“, 
то державні інвестиції 
мають бути спрямовані в 
потрібному напрямку. 

Ми добре пам’ятаємо, 
якими були умови вступу 
до запровадження ЗНО, і 
як цей крок зробив вступ 
більш прозорим і чес-
ним. З другого боку, нині 
є багато нарікань на ЗНО 
з боку ректорів вишів. І в 
цьому є рація: ЗНО по-
винне бути завершаль-
ним інструментом на ви-
ході з освітньої програ-
ми і не може відігравати 
роль вступних іспитів, 
бо є тим, що у всьому 
світі називається „мату-
ра“, без якої не отрима-
єш атестата і не зможеш 
вступати. Те саме стосу-
ється і ЗНО для вступу на 
магістратуру — це під-
твердження рівня „ба-
калавр“, яке може вико-
нувати роль державного 
кваліфікаційного іспиту, а 
не вступного. 

Забезпечення 
сучасного 
змісту освіти

— Йдеться про відпо-
відність освітніх програм 
сучасному стану роз-
витку науки, технологій, 
запитам фахівців і робо-
тодавців. ЗУ „Про Вищу 
освіту“ покладає це на 
академічну автономію 
вишів і ми сподіваємося, 
що виші цю автономію 
сповна використають 
через міждисциплінарні 
освітні програми, ши-
роке залучення фахівців 
ринку праці до розроб- 
лення й реалізування цих 
програм. На 5 курсі сту-
дентів важко знайти на 
парах — вони всі працю-
ють і навчаються, але де-
юре повинні перебувати 
в університеті. Запрова-
дження дуальної освіти, 
яка офіційно легалізує 
навчання на робочому 
місці, — хороший вихід 
із ситуації. Отож зв’язок 
із ринком праці й широка 
автономія вишів (фінан-
сова, академічна, май-
нова) — дієві інструмен-
ти забезпечення якості 
освіти. 

Нові моделі 
підготовки 
фахівців

— Деякі моделі підго-
товки фахівців застаріли 
або не відповідають самій 
професії. Це стосується 
спеціальностей права, 
педагогіки, медицини та 
ін. Для запровадження 
нових моделей потрібні 
зміни у законі, над якими 
теж працюємо.

Функціонування 
внутрішньої 
та зовнішньої 
системи 
забезпечення 
якості освіти

— МОН продовжує по-
кладати надії на запуск 
Нацагентства забезпе-
чення якості вищої освіти 
(НАЗЯВО). За законом ця 
інституція наділена знач-
ними повноваженнями 
стосовно системи забез-
печення якості у широ-
кому сенсі і має безпо-
середній вплив на держ- 
стандарти. Міністерству 
критично важливо, щоб 
НАЗЯВО якісно функціо-
нувало і співпрацювало з 
нами, незалежно від осіб 
керівництва. На жаль, 
раніше були спроби пе-
ретворити НАЗЯВО на ін-
струмент комерції.

Удосконалення 
системи 
наукової 
атестації

— Передусім йдеться 
про академічну доброчес-
ність у дисертаціях. Нині є 
багато скандалів з цього 
приводу. Тут МОН є май-
же безправне, бо атеста-
ційна колегія аналізує не 
зміст роботи, а саму про-
цедуру аналізу. Зміст ро-
боти аналізують експертні 
ради, щоправда — лише 
незначну частину канди-
датських і докторських 
робіт. На жаль, експертні 
ради ще не працюють на-
лежно, але сподіваємося, 
що все вдасться. Важливо 
розуміти: доки академічна 
спільнота сама не повста-
не проти такої профанації 
науки, доти нагорі нічого 
не можна буде зробити. 
Нині ми використовуємо 
всі можливі майданчики, 
аби звернути на це увагу.

Анастасія МОЗГОВА

ч. 37 [3037]
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УРОК ТИШІ ВІД ПОЛІТЕХНІКА БОГДАНА ВІЙТЕНКА

Зазвичай Політехніка відкриває світові своїх студентів, 
випускників, науковців. А 29 листопада у Львівській політехніці 
в дещо незвичному форматі відбулося знайомство із 
досягненнями колишнього політехніка, випускника хімічного 
факультету Богдана Війтенка, який став настільки відомим у 
Бразилії, що про нього зняли фільм „Урок тиші“ і через нього 
бразильський режисер Чельсо Педросо Фонтао Джуніор 
познайомив нас із нашим земляком. 

Організували цю 
зустріч представники 
Міжнародного інститу-
ту освіти, культури та 
зв’язків із діаспорою 
спільно з Інститутом гу-
манітарних і соціальних 
наук.

— Документальна 
стрічка „Урок тиші“ по-
вертає нам випускника 
хімічного факультету 
Богдана Війтенка. Він — 
приклад незламності в 
часи Другої світової вій-
ни та в повоєнні роки. 
Був учасником групи 
опору, підписав історич-
но важливий документ 
„Я звинувачую Сталіна“. 
Знав чотирнадцять мов. 
Викладав у відомих уні-
верситетах Німеччини, 
Великої Британії, а зго-
дом — Бразилії. Най-
важливіше те, що він, 
вивчивши основи йоги 
та медитації, здобув 
велику популярність у 
Бразилії. Богдан Війтен-
ко був представником 

міжнародної діаспори, 
— наголосив, вітаючи 
іноземних гостей, про-
ректор Львівської полі-
техніки професор Воло-
димир Павлиш.

Режисер фільму 
Чельсо Педросо Фонтао 
Джуніор (Celso Pedroso 
Fontão Junior) — журна-
ліст Network Television 
Globe, координатор 
журналу Globo (працює 
понад 10 років). Раніше 
був радником із кому-
нікацій у Федерально-
му Вищому Суді (органі 
юстиції) та директором 
TV Justice — офіційний 
телевізійний канал ор-
гану юстиції Бразилії. 
„Урок тиші“ — перший 
авторський фільм Чель-
со Фонтао.

— Для мене велика 
честь бути тут, серед 
вас, у цьому історич-
ному середовищі. Не 
говоритиму багато про 
вашого земляка, бо цей 
фільм-історія розпо-

вість про нього багато. Я 
втретє представляю цю 
стрічку в Україні. Та саме 
цього разу — по-осо-
бливому, бо це рідний 
університет героя моєї 
стрічки, — зазначив бра-
зилійський гість.

На зустрічі був також 
присутній почесний кон-
сул Федеративної рес-
публіки Бразилія Петро 
Малех. Перед показом 
фільму він спільно з ре-
жисером та його сином 
і директором МІОК Іри-
ною Ключковською мали 
зустріч із першим про-
ректором Львівської по-
літехніки Володимиром 
Павлишем, під час якої 
гості прагнули дізнати-
ся більше про історію 
нашого університету, зо-
крема тих часів, коли тут 
навчався Війтенко. На 
перегляді фільму була 
присутня також подруга 
режисера Галина Носко, 
яка є авторкою книги про 
життя духовного вчителя 

Богдана Війтенка Воло-
димира Шаяна. 

Присутні мали наго-
ду попередньо перегля-
нути історію створення 
стрічки, а потім і сам 
фільм, який базується 
на спогадах про Богда-
на Війтенка, який понад 
чверть століття (від 1960 
до 1985 року) мешкав 
у м. Сорокаба штату 
Сан-Паулу, де викладав 
філософію у місцевому 
університеті та виплекав 
більш як 15 тисяч своїх 
послідовників. Багато з 
них досі впроваджують 
практику медитації у 
школах.

У Бразилії „Урок 
тиші“ представили ще 
минулоріч у грудні, за 
участі Надзвичайного 
і Повноважного Посла 
України в Бразилії.

Наталія ПАВЛИШИН
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ПРО ПАТРІОТИЗМ, МУЖНІСТЬ І МІЦЬ —  
ТАКИМ У ПОЛІТЕХНІЦІ БУВ КОНЦЕРТ  
ІЗ НАГОДИ ДНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

У час, коли над країною нависає зброя агресора, важливо 
зберігати спокій, бути готовими до оборони і плекати 
правильні цінності, найперше серед молоді. Принаймні за 
таким принципом діють у Львівській політехніці. 27 листопада 
Народний дім „Просвіта“ нашого університету спільно з 
Інститутом права та психології організували урочистий вечір, 
присвячений Дню Збройних сил України (відзначатимемо 6 
грудня).

Півторагодинний кон-
церт — це не просто піс-
ні та вірші, а в кожному 
виступі, в кожному сло-
ві звучало утвердження, 
що це свято мужності, 

сили, впевненості, на-
дійності та міці. 

Об’єднання зусиль 
талановитих гуртів На-
родного дому „Просві-
та“ (керівник заслуже-

ний діяч культури Степан 
Шалата) та прогресив-
них студентів ІНПП, зо-
крема Вокально-естрад-
ного гурту „Файна бенд“ 
(керівник Владислава 
Терехова), дало чудовий 
результат. 

Розпочався захід піс-
нею „Горнусь до тебе, 
Україно“, яку виконала 
Народна хорова капела 
„Гаудеамус“. Стрілецькі 
та повстанські пісні — 
„Серед диких степів“ та 
„Стою я в лісі самотою“ 
звучали впроміж зі су-
часними естрадними 
композиціями, які так 
любить молодь — „Ко-
рабель“, „Чорна квіт-
ка“. А завершили вечір 
піснею, яка свого часу 
стала одним зі симво-
лів Революції Гідності 
— „Воїни світла“ (пере-
клад українською мовою 
пісні популярного біло-

руського панк-рок гурту 
„Ляпіс Трубецькой“). Із 
піснями виступали та-
кож Ансамбль естрадної 
пісні „Вірність“, Вокаль-
ний ансамбль „Струни 

серця“, а зі сценічним 
танцем-поемою — На-
родний ансамбль танцю 
„Вірність“.

Молодь наголосила: 
„сьогодні зайві будь-які 

слова, тож нехай патрі-
отизм і гідність слугують 
основою нашого життя“. 

Також глядачам пред-
ставили документальну 
стрічку, що підготували 
студенти ІНПП, за участі 
дітей, які діляться сво-
їми думками про те, як 
вони розуміють значення 
Батьківщини, героїзму, 
війни, важливості спілку-
ватися українською мо-
вою та ще багато цікавого. 

Цей вечір, дещо іншо-
го формату, аніж звикли, 
засвідчив — студентство 
усвідомлює, якого вели-
кого значення нині набу-
ває зміцнювання нашого 
духу задля єдності су-
проти спільного ворога.

Наталія ПАВЛИШИН
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„ОДІССЕЯ“ ЮРІЯ КАРАСЯ-ГАЛИНСЬКОГО
Відомі на сьогодні ма-

теріали дають підстави 
стверджувати, що в кінці 
1930 року Карась-Галин-
ський уже був у Львові. 
Тут засвідчено перебу-
вання його в Науковому 
товаристві ім. Т. Шевчен-
ка. Замешкав він в Укра-
їнській ремісничій бурсі. 
Бідував, бо не мав коштів 
на прожиття, а польська 
поліція не давала дозволу 
на перебування в Гали-
чині. Ось у таких умовах 
Юрій Карась почав працю 
над спогадами про своє 
перебування в Соловець-
кому таборі та втечу звід-
ти. Серед тих, хто підтри-
мав його, був Митропо-
лит Андрей Шептицький.

У Львові Юрій Карась 
вступив на навчання до 
Вищої школи міжнарод-
ної торгівлі, після її закін-
чення виїхав до м. Рівного 
(1936 р.), імовірно на по-
стійне місце праці. Але 
перед тим, 1934 року, він 
видав ще одну книжку — 
повість „Червоний чад“. 
Друкувався також в аль-
манасі „Дніпро“, що його 
видавало у Львові Україн-
ське товариство допомо-
ги емігрантам з Великої 
України.

У Галичині спогадами 
Юрченка зачитувались, 
особливо молодь. Але 
водночас книгу ганили ок-
ремі представники стар-
шої генерації українського 
громадянства. Неймовір-
но, але вони звинувачува-
ли автора в тому, що… на 
Соловках він не був. Деякі 
рецензенти писали про 
книжку, що вона неетич-
на, а тенденція твору — 
апологія вбивства, доно-
щицтва, подвійної служ-
би. Сьогодні коментувати 
ці „рецензії“ не хочеться. 
Засліплені українізацією 
симпатики СРСР у Гали-
чині енергійно відкидали 
будь-яку критику дій ра-

дянської влади. Галицькі 
радянофіли, що гуртува-
лися навколо радянсько-
го консульства у Львові, 
тішили себе ілюзією, що 
на Великій Україні реа-
лізовується національна 
ідея. Їх „зачарування на 
Схід“ не давало їм змоги 
бачити страхітливі реалії, 
в яких перебувала Украї-
на (нещадні репресії про-
ти українства, страшний 
Голодомор, викликаний 
штучно).

Але, якщо тодішні „ре-
цензенти“, звинувачуючи 
Віталія Юрченка, навіть у 
страшних снах не могли 
собі уявити, що у ХХ ст. 
можливі такі страхіття, 
про які пише автор у своїх 
спогадах (як, наприклад, 
спалення живцем пійма-
них втікачів-повстанців…), 
то працівники всесильного 
тоді відомства ДПУ, навпа-
ки — надто добре знали, 
що він розповів правду про 
все, що бачив і пережив 
у концтаборі. Очевидно, 
тому вони прагнули діз-
натися справжнє прізви-
ще автора. Але тогочасне 
керівництво видавництва 
„Червона Калина“ обсто-
ювало право автора на 
анонімність. У Радянській 
Україні в Юрченка зали-

шилися його рідні: син, 
дружина, мати і брати, 
яких він не міг наражати 
на небезпеку.

Радянське консуль-
ство у Львові мобілізу-
вало двох студентів, щоб 
вони за відповідну пла-
ту викрали студентське 
посвідчення Юрченка 
(в дійсності Юрія Кара-
ся-Галинського). Але в 
останню мить студенти 
відмовилися це зробити.

Карась-Галинський, 
що був відомий не тіль-
ки в Галичині, але й на 
Волині під псевдонімом 
Віталія Юрченка (у своїх 
спогадах про нього зга-
дує Тарас Бульба-Боро-
вець) загинув 1943 року 

(ймовірно після 12 лютого) 
на Волині біля м. Корця 
від рук радянських парти-
занів-медведівців. Саме 
тоді, на початку 1943 року, 
органи НКВД при парти-
занських загонах склада-
ли списки видатних укра-
їнських діячів, пов’язаних 
з національно-визволь-
ним рухом. Юрія Карася 
звинувачували, зокрема, 
в тому, що писав твори 
антирадянського спряму-
вання. Ймовірно останнім, 
хто бачив його живим, був 
Степан Скрипник (у май-
бутньому — митрополит 
Мстислав), що перебував 

у м. Корці в Юрченка як-
раз напередодні його за-
гибелі. 

Також мені вдалося до-
відатися більше про його 
родину. Так, у с. Текуча 
на Черкащині (за 25 км 
від Умані), де народився 
Юрій Карась-Галинський, 
завдяки відомому крає- 
знавцю Єфрему Гасаю з 
Тернополя я віднайшла 
його племінника. 

Іван Петрович Карась 
народився 1934 року, і 
все його життя пов’яза-
не із рідним селом, де 
він вчився, звідки пішов 
на військову службу, де 
багато років працював 
комбайнером. Він і роз-
повів нам трагедію ро-
дини Карасів після вте-
чі Юрія з Соловецького 
концтабору. Рідний брат 
Юрія Марко отримав 15 
років норильських табо-
рів (лише за 29 років на 
короткий час приїде відві-
дати Батьківщину), помер 
у Норильську. Двоюрідний 
брат Петро, батько Івана, 
отримав 6 років таборів 
лише за те, що не видав 
Юрія, коли той після втечі 
з табору підпільно приїхав 
до родини в с. Текуча. Він 
найбільше розповідав Іва-
нові про дядька, показав  
хату, де той народився. 
Переживши сталінські та-

SS Юрій Карась-Галинський 
у гримі після вистави, в якій 
грав разом із вихованцями 
Української ремісничої бурси. 

SS Українська реміснича бурса при НТШ  
на вул. Пасічній, 2 у Львові. 
Тут деякий час проживав Юрій Карась-Галинський.
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бори, Петро Карась помер 
1959 року в рідному селі. 
Дружина Юрія — Мару-
ся — після його трагічної 
смерті, зі сином Віталієм 
втекла з м. Корця на пів-
день до м. Первомайська 
Миколаївської області, і 
сліди її там загубилися.

Завдяки колишнім 
бурсакам пп. Голинсько-
му і Кінашу зі Львова 
маємо фотографію, де 
Юрій Карась зображений 
з вихованцями Україн-
ської ремісничої бурси. 
У бурсі він зустрічався і 
спілкувався з Юрієм Гор-
ліс-Горським, який жив 
тоді на Площі Ринок, 5. 
Чи не за такі контакти ко-
лишні бурсаки зазнали в 
радянські часи переслі-
дувань. Юрій Голинський 
(нар. 1920 р.) і Теодор Кі-
наш (нар. 1913 р.) перебу-
вали в бурсі в 1933–1937 і 
1931–1935 рр. відповідно. 
По-різному склалися їхні 
долі. Юрія Голинського 
— активного члена укра-
їнського молодіжного 
товариства „Сокіл“, було 
репресовано, вивезено з 
родиною на Далеку Північ, 
працював на лісоповалі 
у Красноярському краї. 
Лише 1947 р. з братом 
повернувся до Львова. 
Теодор Кінаш від перших 
днів Другої світової війни 

був на фронті, мав урядові 
нагороди України й Поль-
щі (з бою виніс і врятував 
прапор).

Колись у Львові в супе-
речці зі своїми рецензен-
тами, які звинувачували 
його в тому, що в чорних 
тонах змалював Соловки, 
Юрій Карась-Галинський, 
звертаючись до них, пи-
сав: „Ах, щоби вам бодай 
на старість поїхати до 
Большевії та переконати-
ся. Ще не пізно…“. Кинуті 
в запалі суперечки поба-
жання збулися — прозрін-
ня сталося занадто пізно: 
безжалісний більшовиць-
кий молох не милував ні-
кого — навіть тих, що були 
щирими радянофілами.

Спогади Карася-Га-
линського доносять до 
нас імена людей відомих, 
як ось письменника Кли-
ма Поліщука (який після 
11-місячного перебуван-
ня у камері-одиночці та 
тривалого голодування 
отримав пропозицію від 
керівництва табором на-
писати поему „Усевлоні-
ада“, яка би прославляла 
Соловецький концетрак), і 
невідомих, про яких мож-
на було б сказати слова-
ми поета Миколи Зерова 
(який теж загинув на Со-
ловках): „Яка ж гірка, о 
Господи, ця чаша“.

Книга-спогади 
Юрченка — один із 
перших у світовій лі-
тературі твір про світ 
радянських таборів, 
етапів, примусових 
виселень із рідних 
місць.

Подібні спогади, 
але дуже коротенькі, 
написав і видав 1931 
року Степан Сарма-
тюк зі Скалата, що 
на Тернопільщині. 
Називались вони: 
„Соловки — острів 
смерті і страждання“. 
Степан Сарматюк, 
не бажаючи служи-
ти у польському вій-
ську, перебрався до 
Радянської України. 
Але тут йому „при-
писали“ шпигунство. 
І він пройшов через 
страшні в’язниці, зокре-
ма в м. Сталіно, потім — 
на Соловках. Такі факти 
наштовхують на думку, що 
подібних спогадів могло 
бути більше, але вони з 
різних причин залишилися 
невидані й невідомі.

Понад 65 років тому 
Юрій Карась-Галинський 
писав: „Благословляю ті 
щасливі хвилини, із вірою 
святою та переконанням 
жду години, коли назад 
переходитиму Збруч та 
вже не втікачем…“. І ще… 

— „вірю, що весь Захід, 
збагнувши грізну небезпе-
ку більшовизму, завчасно 
схаменеться і на вівтар 
рятунку культури людства 
кине хатню гризню за 
матеріальні добра-посі-
дання, вірю, що він скон-
солідується і знищить ще 
не опірене царство-пекло 
червоного диктатора“.

Ті, до кого були зверне-
ні ці слова, їх не почули.

Ганна КОС,    
Соломія ХАРАМБУРА

НАШ КАЛЕНДАР
6 грудня — День Збройних сил України. 
7 грудня — День місцевого самовряду-
вання. 
10 грудня — Міжнародний день прав 
людини. 
12 грудня — День Сухопутних військ 
України. 

Пам’ятні дати

6.12.1892 — народився Микола Ку-
ліш, видатний український письмен-
ник-драматург.
6.12.1903 — народився Микола Ко-
лесса, український композитор, за-

сновник львівської диригентської 
школи.
7.12.1870 — помер Михайло Вербиць-
кий, український композитор, автор 
Національного Гімну.
7.12.1900 — народилася Катерина Бі-
локур, українська майстриня народ-
ного декоративного живопису.
7.12.1881 — народився Микола Усти-
янович, український письменник і 
громадський діяч.
7.12.1936 — помер Василь Стефаник, 
видатний український письменник, 
майстер новели.
8.12.1868 — у Львові засновано Това-
риство „Просвіта“.
8.12.1884 — народився Юліян Опіль-
ський, український письменник.

8.12.1991 — у Біловезькій пущі керів-
ники України, Білорусії та Росії ухва-
лили рішення про ліквідацію СРСР. 
9.12.1863 — народився Борис Грінчен-
ко, український письменник, педагог, 
лексикограф, перекладач і критик.
9.12.1897 — народився Борис Тен (Мико-
ла Хомичевський), український поет- 
перекладач.
11.12.1873 — у Львові засновано Науко-
ве товариство ім. Т. Шевченка.
11.12.1891 — помер Олександр Потеб-
ня, український мовознавець.
12.12.1890 — народився полковник 
Андрій Мельник, Голова Проводу 
ОУН-м.
12.12.1902 — помер Павло Грабов-
ський, український поет і перекладач.

SS Будинок на пл. Ринок, 5, де 
в помешканні № 7 проживали 
Юрій Карась-Галинський  
і Юрій Горліс-Горський.
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КОЛИ ПАРУ ЧИТАЄ IVAN NAVI…

Іноді пари в університеті можуть нагадувати здійснення 
мрій. 27 листопада одночасно збулася мрія дуже багатьох 
студентів — шанувальників популярного співака Ivana Navi. ГО 
„Львівський Молодіжний Клуб“ запросило виконавця однієї із 
рейтингових пісень „Такі молоді“ на зустріч із політехніками, 
яка протривала цілу пару — понад півтори години.

Звичайно ж, величез-
на аудиторія 4-го нав- 
чального корпусу була 
вщерть заповнена, а 
студенти постійно при-
бували. Більшість, як не 
важко здогадатися, — 
дівчата. Та так і повинно 
бути!

Трохи часу співак, 
який лише на декілька 
років старший від своїх 
шанувальників, розпо-
відав, як від кавер-гур-
ту прийшов до сольної 
кар’єри, а також ділився 
власними думками про 
життя, цінності та те, що 
його спонукає досягати 
поставленої мети.

Каже, що програ-
му-максимум: що має 
досягнути до 25 років 
(нині співакові — 26), — 
виконав. Став відомим в 
Україні, його пісні зву-
чать на різних радіостан-
ціях, відомі його сольні 
та спільні концерти. До 
30-річчя  мріє підкорити 
Європу, бо переконаний, 
що й там матиме не мен-
ше шанувальників.

— Важливо ставити 
перед собою цілі. А та-
кож не забувати: вміння 
йти за метою відіграє 
велику роль. Кожен для 
себе має зрозуміти, 
що найбільше подоба-
ється робити і в цьому 
напрямку розвиватися. 
Колись я потрапив на 
„Голос країни“. Окрім 
голосу я не мав нічо-
го. Але була віра у свої 
сили — це вже бага-
то. Для мене то було 
чимось неймовірним. 
Окрім досвіду, тоді не 
здобув нічого (хоча й це 
дуже потрібно), але пе-
реконався: музика — це 
моє і я хочу в ній досягти 
успіху. Давно спостеріг, 
що завжди в моєму жит-
ті з’являються люди, які 
вірять у те, що я роблю і 
готові підтримати в цьо-
му. Тож, не хочу бути ба-
нальним, та якщо чогось 
дуже запрагну, то рано 

чи пізно воно з’являєть-
ся. У нашому житті на-
правду багато шансів, 
головне — вміти ними 
скористатися, — каже 
Ivan Navi.

Велику роль свого 
часу в житті хлопця ві-
діграло знайомство з 
Андрієм Кузьменком 
(Скрябіним). Саме він 
став поштовхом до сер-
йозного пошуку себе в 
музиці, саме він приду-
мав для Івана сценічне 
псевдо — Navi (Іван нав- 
паки).

— Це людина, яка 
вміла показати справж-
нє життя. Я тоді співав 
у кавер-гурті. Шукав 
себе в музиці. Він по-
радив мені почати тво-
рити власний проект. 
Для мене Скрябін — це 
зразок людяності. Нині 
не так багато таких, як 
він — простих, щирих, 
справжніх. Він умів під-

тримувати й цінував ін-
ших людей. 

Запитань від студен-
тів було безліч. Склало-
ся враження, що вони 
вирішили максимально 
дізнатися про свого ку-
мира. І, на їхню радість, 
Іван був дуже щирий.

— Нехай вас критику-
ють. Головне — не зда-
ватися, а вірити. Я вірю 
в Бога і впевнений, що 
Він мені допомагає. Я 
завжди йду вперед і ні-
коли не зациклююся на 
тому, що кажуть інші. А 
роблю те, що люблю. А 
ще, знаю одну істину: що 
комфортніше живеш, то 
більше деградуєш. Про-
гресувати можна лише 
тоді, коли відчуваєш 
певний дискомфорт. Це 
спонукає до росту. Тому 
виходьте зі зони ком-
форту і зростайте, — за-
кликав студентів співак.

Завершення зустрічі 
було дуже тривалим, бо 
всі хотіли сфотографу-
ватися, на згадку. Ну й, 
звичайно, щоб похизу-
ватися перед друзями: 
„до нас на пару в Політех 
приходив Ivan Navi“. 

Наталія ПАВЛИШИН
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„ІНЖЕНЕРНІ ЗМАГАННЯ“ ВІД BEST — СИЛА 
РОЗУМНИХ І ВИНАХІДЛИВИХ

П’ять днів, від 29 листопада до 3 грудня, — без 
спочинку, без вихідних і навіть без можливості 
прохалявити працювали команди учасників 
Інженерних змагань від BEST — EBEC (European 
BEST Engineering Competition).

Цьогоріч уперше ці змагання 
тривали так довго. Організатори 
спеціально передбачили більше 
часу, щоб команди мали змогу ак-
тивніше попрацювати, не поспіша-
ти на пари і присвятити всі вихідні, 
по вісім годин щоденно, на благо 
своїх розробок. 

Мушу сказати, що завдан-
ня були далеко не прості. Ще 
в п’ятницю ввечері команди 
більше думали, аніж щось 
робили. А вже в суботу, це 
особливо було помітно в 
категорії Team Design (прак-
тичне розв’язання завдань, 

яке полягає у 
створенні яко-
гось пристрою з 
обмежених ре-
сурсів), робота 
закипіла. Завж-
ди дивуюся, що 
фактично з буді-
вельного сміття 
студенти тво-
рять механізми, 
які не просто 
виглядають ці-
каво, а й пра-
цюють і викону-
ють поставлене 
завдання. Цього 
разу вони мали 

створити метрову споруду, що мала 
витримати до 2,5 кг і 5 кг вантажу, 
а також не розламалася під час па-
діння з певної висоти. Але найціка-
віше, що ці споруди — з паперу, зі 
сірникових коробочок, паперових 
трубочок. Тож, можете собі уявити, 
що це мала бути справді продума-
на інженерна конструкція. 

Команди, які працювали в ка-
тегорії Case Study (комплексний 
аналіз економічної, соціальної або 
бізнес-ситуації і пошук найбільш 
ефективних варіантів її розв’язан-
ня), спершу розробляли проект 
всебічного розвитку українського 

СИСТЕМА YOUCONTROL — МОЖЛИВІСТЬ ВОЛОДІТИ 
ВИЧЕРПНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

Студенти 4–5 курсів Львівської політехніки 
29 листопада дізналися про те, як працює аналітична 
система YouControl. Для них організували навчальний 
воркшоп — „Open Data для студентів“.

Це була нагода для політехніків 
дізнатися, як визначати благона-
дійність контрагентів, аналізувати 
ділове середовище, шукати інфор-
мацію для журналістського розслі-
дування та загалом працювати з 
відкритими даними. За допомогою 
аналітичної системи студенти мали 
змогу ефективніше працювати над 

курсовими, дипломними проекта-
ми та готуватися до практичних 
занять на основі певних кейсів та 
даних із реальних компаній.

У такий спосіб можна дізнатися 
про фінансову та ринкову потуж-
ність компанії чи підприємства, 
фінансову спроможність, судові 
справи. Через такий сервіс можна 

оцінити компанію: чи вона надійна 
в плані працевлаштування, чи має 
податкові чи інші заборгованості, 
чи ризиковано співпрацювати з 
нею. Також сервіс дає змогу від-
стежити фіктивність компаній та 
застосування санкцій.

На нинішній день відкриті дані 
становлять приблизно 600 комп-
лектів, 60 млн судових справ, які 
успішно використовують ЗМІ та ГО 
для розкриття нечесних бізнесів. 
Для студентів цей сервіс цікавий і 
для навчання.

Наталія ПАВЛИШИН
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 села та залучення інвестицій для 
його модернізації. Зважте, це 
не якийсь вигаданий населений 
пункт, а той, що справді існує і 
для роботи їм дали не надто ба-
гато інформації: кількість населен-
ня цього села, відсотковий приріст 
населення, його розміщення на 
мапі. А завдання полягало в тому, 
щоб, використовуючи дані з таб- 
лиці та враховуючи географічне 
розміщення села, розробити план 
його економічного відновлення та 
розвитку напрямів ефективного 

використання природних ресурсів, 
впровадження ефективних видів 
альтернативної енергетики, залу-

чення інвестицій з боку корпорацій 
та великого бізнесу (зокрема й іно-
земного), сприяння розвитку мало-
го бізнесу тощо.

Ще одне завдання для цієї ка-
тегорії стосувалося організуван-
ня автоматизованого обліку та 
контролю за збиранням врожаю. 
Команди повинні були придумати 
автоматизовану систему обліку 
зерна та ідентифікації техніки, 
яку задіяно при збиранні врожаю. 
А також вказати перелік необхід-
них пристроїв на комбайні, бун-
кері-перевантажувачі й зерново-
зі та описати логіку їх роботи. 

Отож на загальнонаціональ-
ний рівень у категорії Case Study 
поїде команда Leavers (студен-
ти 2 курсу ІКНІ Володимир Біло-

копитий, Антон Вовк, Денис Глова, 
Андрій Вахула), а в категорії Team 
Design — Sunshine_v2.0 (третьокурс- 

ники ІКНІ Оле-
на Мацюк, Тарас 
Тимчук, Христи-
на Гаф’як і сту-
дент IKTA Михайло 
Цап’як).

Кульмінаційний 
EBEC Final (загаль-
ноєвропейський 
етап) — 120 пере-
можців національ-
них та локальних 
змагань із 34 країн 
Європи зійдуться 
цього року в місті 
Турин (Італія), щоб 
вибороти титул Ін-
женера Європи.

Наталія 
ПАВЛИШИН

„ІНЖЕНЕРНІ ЗМАГАННЯ“  
ВІД BEST — СИЛА РОЗУМНИХ  
І ВИНАХІДЛИВИХ
m Закінчення. Початок на 13 с.
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Під час експедиції Львів-
щиною науковці знайш-
ли ікони, біля яких 
молився отець Маркіян 
Шашкевич, а також речі, 
пов’язані із його свяще-
ничою діяльністю. На-
уковці припускають, що 
ймовірно на знайденому 
Євангелії присягали під 
час шлюбу поет і просвіт-
ник Маркіян Шашкевич 
та його дружина Юлія 
Крушинська. Це видання 
XVII століття. Цікаве воно 
й тим, що його рідна оп-
рава не збереглася, але є 
оправа 1879 року, про що 
говорить напис. Твір за-
консервували і повернули 
деякі втрачені елементи. 

У музеї Пінзеля сканують 
300-річні скульптури, 
аби створити триви-
мірні моделі. Проект 
„Пінзель. A.R.“ реалізовує 
Мистецька рада „Діалог“ 
спільно зі Львівською 
галереєю мистецтв. 
Кожен твір потребує 
більше 2000 світлин з 
різних ракурсів. Відска-
новано вже 13 скульптур, 
обіцяють ще 5. Такий 
проект дозволить гляда-
чеві віртуально побачити 
спадщину Пінзеля, не 
виходячи з дому, а рес-
тавраторам поможе від-
слідковувати руйнування 
і стан раритету. Автори 
проекту запустили сайт, 
наразі лише бета-версію 
і мобільний додаток. А 
на дальшу перспективу 
хочуть відсканувати всю 
спадщину Пінзеля.

Студенти Львівського 
коледжу будівництва, 
архітектури та дизайну 
організували флешмоб 
на підтримку ЗСУ, і 
зокрема — полонених 
моряків. Близько 80 
студентів Львівського 
коледжу будівництва, 
архітектури та дизайну 
у військових одностроях 
заспівали „Марш нової 
армії“. Організатором 
заходу став викладач 
предмета „Захист Вітчиз-
ни“ Анатолій Шевчук. 

За матеріалами  
інформагенцій

ч. 37 [3037]
6 — 12 грудня 201814



КУЛЬТУРА

ЯПОНЦІ СВЯТКУЮТЬ МІСЯЦЬ ДО 
Й МІСЯЦЬ ОПІСЛЯ НОВОГО РОКУ

У читальній залі Науково-технічної бібліотеки Львівської 
політехніки 30 листопада відбувся студентський вечір 
японської культури „Бооненкай“. Прощання зі старим 
роком (а саме це означає назва вечора) проходило в 
тісному колі, весело й рухливо — студенти дізналися 
про передноворічні традиції японців і пограли в їхні 
ігри.

Спочатку була пізнавальна тео-
рія:

— Забути все погане, що трапило-
ся цього року, і ввійти в рік новий із 
новим настроєм — таке покликання 
Бооненкаю. Для цього японці впро-
довж грудня влаштовують походи 
до ресторанів, барів, організовують 
корпоративи. Такі зустрічі відбува-
ються зазвичай наприкінці тижня, 
часто посиденьки в одному закладі 
плавно переходять у заклад другий, 
третій. Під час них обговорюють з ді-
ловими партнерами робочі моменти, 
складають плани на рік прийдешній, 
— розповів тим студентам третього 
курсу різних спеціальностей ІКНІ й 
ІГСН, які цікавляться японською куль-
турою і вивчають японську мову, го-
лова Українсько-японського центру 
НТБ Львівської політехніки Ігор Зорій.

Для японців важлива концепція 
„ва“ (може бути записана різни-
ми ієрогліфами і як „гармонія“, і як 
„коло“, і навіть як „Японія“) — у сто-
сунках між людьми, у суспільстві за-
галом. Її вираження якраз знаходимо 
у можливості посидіти в колі друзів, 
відчути себе японцем. „Ва“ прикра-
шає громадські місця, і в японських 
домах цей ієрогліф є на видноті. 
Зустрічі Бооненкай допомагають її 
культивувати.

Бооненкай — один зі способів 
увійти в новий рік очищеним, без 
образ. Їжа, яку японці споживають 
під час зустрічей, така, як завжди, а 
ось алкоголь є необхідним атрибу-
том. Зокрема п’ють саке — рисове 
вино — напій, який згадують у древ-
ніх аналах „Коджікі“.

25 грудня японці святкують ще й 
Різдво: обов’язково має бути на сто-
лі бісквітний, білий, бо обмащений 
вершковим кремом, торт, прикра-
шений полуницею. Кольори білий і 
червоний — це символічні кольори 
Санта Клауса.

Прихід нового року стає приво-
дом продовжити святкування. Зуст- 
річі після Нового року називаються 
Сінненкай. Знову ж упродовж міся-
ця люди зустрічаються і спілкують-
ся, піднімаючи тости за успішність 
нових починань. Тож, як бачимо, не 
лише українці люблять святкування 
й дружні товариства.

Темою другої частини вечора в 
бібліотеці стали ігри. Викладач япон-
ської кафедри іноземних мов Львів-
ської політехніки Василь Трущак роз-
повів і показав, як бавитися кендама 
(підкидаючи м’ячик, прив’язаний до 
рукоятки шворкою, потрібно потра-
пити ним у виїмки на ній), ханафуда 
(карти), рухливі ігри з поясом, рука-
ми, сумо на пальцях. Студенти вдо-
сталь повеселилися й дізналися, що 
японці також грають і в настільні ігри 
— у центрах для дітей та бібліотеках.

Наталя ЯЦЕНКО
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Найменше читають жителі Пів-
денного та Західного регіонів 
України — про це свідчать дані 
всеукраїнського дослідження 
Ukrainian Reading Publishing 
Data 2018. Найбільше чита-
чів — у Центральному регіоні, 
не надто відстає від нього і 
Східний. Жителі великих міст 
частіше читають книжки, ніж ті, 
що проживають у малих, серед-
ніх містах і селах. Це значною 
мірою пояснює відносно низь-
кий рівень читання у Західному 
регіоні — там частка жителів сіл 
і невеликих міст серед населен-
ня найвища.

У Львівському національному 
літературно-меморіальному 
музеї Івана Франка відбулася 
репрезентація проекту „Фран-
ко: наживо“. В його основі 
— оновлена експозиція меморі-
ального музею, театралізовані 
екскурсії, дитячі програми та 
майстер-класи. Музейний прос- 
тір створює ефект присутності 
„живого“ класика за допомо-
гою мультимедійних інновацій. 
Усі впровадження скеровано 
на те, щоби наблизити Франка 
до сучасної людини, зазирнути 
в побут та повсякденне життя 
генія.

Регі-музику офіційно внесли до 
списоку усної та нематеріаль-
ної культурної спадщини люд-
ства. Про це попросили самі 
представники організації ЮНЕ-
СКО на Ямайці, де зародився 
цей музичний напрям. Регі-му-
зика, на їхнє переконання, за-
слуговує бути в списку світової 
спадщини, бо в ній є елементи 
соулу та неоафриканського сти-
лю, що не притаманно жодному 
іншому напрямку музики.

30 листопада у Львові на  
вул. Лепкого, 17 у будівлі готе-
лю Bankhotel відкрили галерею 
карикатури Satirikon. Першою 
експозицією в її стінах стала під-
бірка найкращих робіт відомого 
київського карикатуриста й ар-
хітектора Віктора Кудіна. Саме 
у нього виникла ідея відкрити у 
Львові окрему галерею карика-
тури, де можна було б ознайо-
митись із роботами найкращих 
українських і закордонних авто-
рів. Мистецький простір пра-
цюватиме у форматі арт-бару з 
авторськими коктейлями.
За матеріалами інформагенцій
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КУЛЬТУРА

ВІДТЕПЕР СТВОРИТИ ІКОНУ ПРОСТО

У Національному музеї у Львові ім. А. Шептицького 
реалізовано проект із розробки інтерактивної 
навчальної гри „Створи ікону“. Це новий і унікальний 
для музеїв України засіб навчання.

Виглядає дещо незвично: се-
ред сакральних музейних експо-
натів стоїть гаджет, на моніторі 
якого його користувач може прой- 
ти всі етапи створення ікони. По-
рухом пальця готуємо дошку для 
іконописання, вибираємо сюжет, 
рисуємо, золотимо, прописуємо 
деталі, підписуємо наш витвір і 
думаємо, у якому місці в іконос-

тасі її розмістити. Кожен етап ро-
боти над іконою має текстовий і 
голосовий супровід — пояснення, 
які допомагають глибше зрозумі-
ти процес творення й українське 
сакральне мистецтво загалом. 
Докладна ж візуалізація дає змо-
гу відчути себе справжнім май-
стром-іконописцем.

У грі — найпоширеніші в нас 
іконографічні типи зображень — 
„Спас у славі“, „Христос Панто-
кратор“, „Богородиця Одигітрія“, 
„Архангел Михаїл“, „Святий Мико-
лай“ та „Свята Параскева“. Твори, 
на яких вчишся іконопису, відібра-
ні зі збірки Музею.

Навчальний ресурс „Створи 
ікону“ — продовження навчаль-
них музейних програм. Насампе-
ред він розрахований на дітей, але 

й дорослі завдяки ньому можуть 
ліпше пізнати українські традиції. 
У планах розробників — вихід гри 
у віртуальний світ інтернету й охо-
плення більшої аудиторії.

Наталя ЯЦЕНКО

ЖИТТЯ — ЦЕ МИТЬ, КОХАННЯ — ТЕЖ

Робимо те, що можемо — таким принципом керувалися 
заньківчани, коли для одужання свого колеги 
організували показ благочинної моновистави „Момент 
кохання“. Вечір 2 грудня став ще одним виявом уваги 
до Олеся Федорченка, підтримкою його.

Олесь Федорченко ще у липні, 
коли повертався зі з’їзду байке-
рів у Карпатах, біля села Тухоль-
ки Львівської області потрапив у 
страшну аварію. Важка політрав-
ма та ампутація ноги — це перша 
частина випробувань, які пережив 
актор. Друга частина їх — реабілі-
тація, придбання пристрою, який 
дасть змогу ходити і повернутися 
на сцену.

Доброчинний показ „Момен-
ту кохання“ був запланований не 
лише з метою збору коштів — при-
сутність у житті Олеся Федорчен-
ка навіть незнайомих людей має 

допомогти йому вийти з кризи. 
Вистава йде вже дев’ять років: 
спочатку її показували в театрі 
„Сузір'я“, згодом — в Національ-
ному академічному драмтеатрі 
ім. І. Франка. Крім цього, її раніше 
показували на камерній сцені На-
ціонального академічного драмте-
атру ім. М. Заньковецької і на сцені 
Палацу культури ім. Г. Хоткевича. 

Моновистава „Момент кохання“ 
— драматична сповідь про те, як 
під час перетину кордону героєві 
щастить спізнати хвилини щастя. 
Режисер — народний артист Украї-
ни Тарас Жирко — визначив її жанр 

як „слідчий експеримент“. В основі 
постановки — оповідання Володи-
мира Винниченка. Упродовж двох 
сценічних годин в’язень сумління (у 
виконанні Міністра культури Украї-
ни, народного артиста України Єв-
гена Нищука) згадує дивовижний 
епізод зі свого життя — зустріч із 
Панною (Інна Цимбалюк). Перехід 
через кордон ще й символічний — 
долання психологічних кордонів 
між людьми. І основний висновок 
— лише любов виправдовує наше 
перебування тут, на землі.

На думку генерального дирек-
тора-художнього керівника Театру 
ім. М. Заньковецької Андрія Маця-
ка, аура добра, якою оповита пос- 
тановка (Євген Нищук приїжджав 
для гри у виставі за власний кошт, 
без гонорарів), свідчить про доб- 
рий стан нашого суспільства.

Наталя ЯЦЕНКО
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ВАРТО ЗНАТИ

ПРОЧИТАЙ І ЗАПАМ’ЯТАЙ
Напевно, кожен із нас був свідком надзвичайної ситуації, 
коли потрібно надати домедичну допомогу, однак часто ми 
залишаємося бездіяльні, боячись нашкодити потерпілому ще 
більше. Щоб уникнути таких ситуацій, необхідні практичні 
навички можна здобути на курсах домедичної допомоги, 
які цьогоріч започаткували на кафедрі цивільної безпеки 
Інституту сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола з 
ініціативи її завідувача проф. Олега Нагурського. 

Безоплатно заняття для 
працівників університету 
відбуваються на базі нав- 
чально-наукової лабора-
торії кафедри. Інструктаж 
проводять лікарі системи 
екстренної медицини зі 
40-річним стажем роботи 
Ігор Мокрий та Олег Фогт. 
„Аудиторія“ побувала на 
занятті пана Ігоря, котрий 
упродовж останніх 26 ро-
ків прийняв понад 100 ти-
сяч травмованих осіб, і 
занотувала найцікавіше.

Зима — період підви-
щеного травматизму. З 
погодним початком зими 
змінюється хода. 
Найбільш небез-
печним є саме 
перший тиждень, 
коли ходу ще не 
адаптовано до но-
вих умов. Найчас-
тіша травма — пе-
релом променевої 
кістки — виникає 
внаслідок падіння 
на витягнуту руку. 
Потрібно знерухо-
мити зап’ястковий 
суглоб навіть із допомо-
гою звичайного зошита, 
обгорнувши його довкола 
руки. Не вірте рекламі і не 
купуйте мазей — допомо-
же лише гіпс. Якщо пере-
лом відкритий, важливо 
одразу зупинити кров. 
Велика крововтрата може 
призвести до зупинки сер-
ця і навіть легенево-сер-
цева реанімація у цьому 
разі не допоможе.

Перелом ребра або 
забій грудної клітки 
ускладнює дихання і су-
проводжує його болем 

упродовж 10–14 днів. 
Такі травми вимага-
ють часу, знеболюючих, 
протизапальних і проти-
набрякових препаратів. 
Також лікарі рекомен-
дують кілька разів на 
день робити дихальну 
гімнастику — надувати 
кульку. Категорично не 
можна обв’язуватися, бо 
нижні відділи легень пе-
рестають дихати, внаслі-
док чого може виникнути 
застійна пневмонія. Зви-
чайно, це не стосується 
ребра, що пробило ле-
геню.

Травма хребта не така 
складна, бо кістки зро-
стаються. Найгіршим є 
пошкодження спинно-
го мозку: що нижче воно 
відбулося, то більший шанс 
вижити. Якщо ураження 
на рівні нижнього грудно-
го відділу — до внутрішніх 
органів не доходять нерво-
ві імпульси і вони просто 
відмирають. Нерідко до по-
шкоджень спинного мозку 
призводить погане тран-
спортування пацієнтів із 
травмою хребта, внаслідок 
— інвалідність чи смерть.

Якщо людина зне-
притомніла: забезпечте 
доступ повітря, покладіть 
постраждалого, підійміть 
його ноги і потримайте їх 
так близько хвилини, щоб 
покращити притік крові до 
голови. Органи, що перши-
ми відчувають брак кисню: 
головний мозок, серце, 
легені, нирки, печінка.

При епілептичному 
нападі людина падає і її 
сильно трусить. Єдине і 
найважливіше — утриму-
вати голову хворого, щоб 
уникнути черепно-мозко-
вих травм. Категорично 

не можна пхати 
пальці чи сто-
ронні предмети 
до рота. Через 
кілька хвилин 
тремтіння при-
пиняється, на-
стає повне роз-
слаблення тіла. 
Людина синя і 
не дихає — го-
ловне не паніку-
вати, а опустити 
хворому нижню 

щелепу, акуратно закину-
ти голову і повернути на 
бік — допомогти зробити 
перший вдих. Постражда-
лий прийде до тями, але 
буде повністю дезорієн-
тований, нічого не пам’я-
татиме, тому не варто 
накидатися із розмова-
ми. Причиною епілеп- 
сії на 80% є зловживання 
алкоголем, окрім цього — 
травми голови, пухлини в 
мозку.

Людину, що пере-
несла інсульт, легко 
переплутати із п’яною: 

мова нечітка і незрозумі-
ла, обличчя перекошене, 
частина тіла може бути 
паралізована, тому по-
страждалий неспромож-
ний підвестися, повер-
нутися тощо. Аби розпіз-
нати хворобу попросіть 
потерпілого: показати 
язик (у здорової людини 
він не має бути викривле-
ний), підняти обидві руки, 
усміхнутися і повторити 
просте речення — хвора 
людина не впорається. 
Викличте швидку, по-
кладіть хворого так, щоб 
голова була піднята над 
рівнем тіла на 30 граду-
сів, розстібніть ремені, 
коміри, зніміть вузькі 
речі, забезпечте доступ 
повітря, за можливості 
виміряйте тиск. Причи-
на інсульту — високий 
кров’яний тиск, тому 
схильним особам слід 
підібрати медикаменти 
і регулярно вимірювати 
його.

При опіках: прикла-
діть холодне, не вико-
ристовуйте народні ме-
тоди і засоби на жировій 
основі. При глибоких і 
великих опіках люди не 
виживають. Вимірюють 
опіки у відсотках: 1% тіла 
— розмір долоні. Єди-
не опікове відділення у 
Львові — у 8-ій лікарні.

При ножовому по-
раненні або пораненні 
іншим гострим предме-
том не можна його вий-
мати, бо він стримує кро-
вовтрату. За допомогою 
двох валиків (з підручних 
засобів або вати) і плас-
тиря зафіксуйте предмет.

Швидкість почат-
ку дії ліків за методом 
введення: довенний 
(моментально), ректаль-
ний (за 15 хв.), внутріш-
ньом’язовий і підшкірний 
(за 20–30 хв.), перораль-
ний (за 40–60 хв.).

Анастасія МОЗГОВА
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально: 
7. Чорний ведмідь. 8. Половина навчального року 
в університеті. 9. Непрозоре скло, яке застосо-
вують у мозаїці. 10. У давньогрецькій міфології 
химерна істота, напівлюдина-напівкінь. 11. По-
сада Понтія Пилата. 16. Найбільший штат США. 
18. Слабке сухе вино, яке виробляють з яблук, 
переважно у Франції. 19. Спільне обговорення, 
вирішення певних питань; засідання. 21. Сумнів-
на допомога товаришів учневі, який відповідає 
на запитання учителя. 22. Ініціатор та органі-
затор сучасних Олімпійських ігор. 23. Учасник 
кориди. 25. Іспанський маляр, один із головних 
представників сюрреалізму. 26. Великий птах 
родини лелекових, який має голу шию і живить-
ся трупами тварин. 28. Хвостата земноводна 
тварина, подібна на ящірку. 32. Літературний 
жанр, завданням якого є розгляд, тлумачення та 
оцінювання художніх творів. 33. Відомий лікар 
ХІХ ст., який по смерті муміфікований і похова-
ний в мавзолеї у Вінниці. 34. Той, хто любить 
свою батьківщину, готовий для неї на жертву і 
подвиги. 35. Гуцульська шкіряна торбина з орна-
ментом, яку носять на ремені через плече.

Вертикально: 
1. Найбільший острів, що належить Австралії. 
2. У давньогрецькій міфології велетень з одним 
оком на лобі. 3. Кубинський революціонер і багато-
річний диктатор. 4. „Розмова“ вітру із сухим листям. 
5. Універсальний вимірювальний прилад, за допо-
могою якого можна вимірювати кілька різних елек-
тричних величин. 6. Морська промислова риба ряду 
окунеподібних. 12. Дочка троянського царя, правди-
вим, але зловісним віщуванням якої ніхто не вірив. 
13. Номер циркової програми. 14. Гори з вершина-
ми Бребенскул, Піп-Іван, Петрос. 15. Місто в Росії, 
столиця Алтайського краю. 17. Витесаний камінь для 
мурування стін. 20. Майданчик усередині цирку для 

виступу артистів. 24. Розповідь кореспондента з 
місця події у пресі, по радіо, телебаченню. 27. Ріка 
в Південній Америці. 28. Літературний твір, в якому 
дошкульно висміяні хиби, негативні явища дійсності; 
уїдлива насмішка. 29. Особа, що читає лекцію публіч-
но. 30. „Священна війна“ мусульман проти „невір-
них“. 31. Кущ родини розових, що походить з Північної 
Америки, з чорними, зібраними в кетяги плодами; 
чорноплідна горобина.

Склала Христина ВЕСЕЛА

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10

11 12 13

14 15

16 17 18 19 20

21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33

34 35

Відповіді на кросворд, опублікований у 
числі 36

Горизонтально: 3. Троянда. 6. Куратор. 7. Те-
ніс. 9. Афіна. 12. Гак. 14. Саул. 16. Пакт. 18. Амур. 
19. Сайт. 20. Арес. 22. Зебра. 23. Опір. 26. Карта. 
28. Ромул. 31. Амбра. 32. Аванс. 33. Тайга. 34. Фа-
сад. 35. Арена. 36. Афіни. 37. Ребро. 41. Закон. 
43. Трап. 45. Пшоно. 46. Сова. 47. Альт. 49. Межа. 
50. Файл. 51. Амон. 52. Тол. 54. Атака. 56. Кабан. 
57. Фанфара. 58. Реклама.
Вертикально: 1. Стікс. 2. Сафра. 4. Округ. 5. На-
тяк. 7. Техас. 8. Ікар. 10. Факс. 11. Ането. 13. Алібі. 
14. Сума. 15. Лоза. 16. Піар. 17. Табу. 20. Амарант. 
21. Емблема. 24. Піаніно. 25. Рустика. 26. Катар. 
27. Тугар. 29. Отара. 30. Ладан. 38. Ельф. 39. Опал. 
40. Родео. 41. Зола. 42. Овен. 44. Пауза. 46. Са-
ман. 48. Танк. 49. Мода. 52. Танок. 53. Луара. 
55. Афера. 56. Кагат.

Відповіді на кросворд, опублікований у 
числі 35

Горизонтально: 1. Ането. 4. Карабін. 7. Каста. 
10. Рів. 11. Іпр. 12. Аксіома. 13. Поділ. 14. Марго. 
15. Ета. 16. Мат. 17. Ярд. 18. Ініціали. 20. Карди-
нал. 22. Мі. 24. Кут. 25. Теніс. 27. Гус. 29. Як. 
30. Гідростат. 31. Ескалатор. 33. Ан. 34. Ніл. 
35. Айова. 36. Ель. 37. Ас. 41. Парфенон. 43. То-
темізм. 45. Феб. 46. Лук. 47. Лем. 48. Туман. 
50. Троян. 51. Аполлон. 52. Ген. 53. Дір. 54. Ата-
ка. 55. Тротуар. 56. Аскет.
Вертикально: 1. Альпінізм. 2. Епідемія. 3. Орел. 
4. Квартал. 5. Абітурієнт. 6. Ніагара. 7. Крок. 
8. Стортинг. 9. Алкоголік. 19. Автосалон. 21. Рег-
ламент. 23. Іліон. 24. Коран. 25. Тіара. 26. Сосна. 
28. Сталь. 29. Ягода. 32. Кордебалет. 33. Амплі-
туда. 38. Симфоніст. 39. Артеміда. 40. Вівторок. 
42. Окупант. 44. Олеандр. 49. Нога. 50. Тура.
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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. № 181920

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

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, 
які видав Національний універси-
тет „Львівська політехніка“: 

студентський квиток ВК № 11342243 
на ім’я: Голін Владислав Євгенович; 
залікову книжку на ім’я: Довгий Во-
лодимир Володимирович;
залікову книжку на ім’я: Крохмаль-
ний Роман Богданович;
студентський квиток ВК № 11346996 
на ім’я: Бик Дмитро Анатолійович;
залікову книжку на ім’я: Кузик 
Христина Ігорівна;
залікову книжку на ім’я: Безпалюк 
Ілля Ігорович;
студентський квиток на ім’я: Малюх 
Андрій Андрійович;
студентський квиток № 12279861 на 
ім’я: Баранський Юрій Петрович;
студентський квиток на ім’я: Юрчи-
шин Олена Ігорівна;
залікову книжку № 1708925 на ім’я: 
Бобак Назарій Ростиславович;
студентський квиток на ім’я: Корегін 
Ігор-Назар Ігорович;
залікову книжку та студентський 
квиток на ім’я: Кравчук Іван Сергі-
йович;
Вважати недійсним диплом спеціа- 
ліста ИВ-І № 061448, який видав 
Львівський політехнічний інститут у 
1981 р. на ім’я: Роїк Галина Іванівна.

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, ювілей-          
ні та інші статті на замов лення — 
50% від тарифів.

На обкла динці  
(остання сторінка,  
повноколірний друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110

Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення  
рекламного блоку  

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

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

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
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