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ЧИ ДОЛУЧАЄТЕСЯ І ЯК ДО БЛАГОДІЙНОСТІ?
Кажуть, що той, хто віддає,
наповнює серце, а той, хто
бере, наповнює долоні. Та
насправді серця наповнюються в обох — радістю,
вдячністю, любов’ю. Дарування є способом не лише
показати свою прихильність, а й можливістю виразити турботу щодо когось.
Грудневий сплеск благочинності невипадковий —
радісні новорічно-різдвяні
свята на додачу з магічною
ніччю святого Миколая спонукають кожного подумати
про ближніх. Особливо —
про дітей, які потребують.
Хтось бере листи з проханнями-бажаннями від них
більш свідомо, хтось — бо
так чинять інші. Але емоції,
які відчуваєш під час пошуків подарунків, приносять
втіху. Емоції дітей під час
вручення їм того, що просили, — теж дуже вартісне
пережиття.
Студенти не стоять осторонь
благодійності. Проте бути
більш активними у ній їм
трохи заважає сесія. Якщо
ви ще не знаєте, як зробити
цей світ на крапелиночку
теплішим і щасливішим,
пропонуємо долучитися
до благодійного марафону
„РАЗОМ“. Адже свято має
прийти до кожної оселі, на
сході України — також. Тому
тижневик „Аудиторія“ запрошує підтримати ініціативу зі збору новорічно-різдвяних подарунків для дітей
із малозабезпечених родин Авдіївки й Вугледара.
Книжечки, розмальовки
чи іграшки приносіть до
20 грудня у редакцію — головний корпус Політехніки,
другий поверх, справа від
сходів, кімн. 229.
І пам’ятайте, що: „мир на
землю прийде, щоб залишитись, коли ми проживатимемо Різдво кожного дня
(Хелен Штайнер Райс)“. Так
само і щодо благодійності
— після Миколая та решти
зимових свят вона не закінчується.

Марта Щур, студентка третього курсу Інституту
архітектури:

„Могла би волонтерити“
Щороку наприкінці листопада в церкві, яку відвідую,
ставлять столик із листами дітей з малозабезпечених родин і дитячих будинків. Крім цього, біля церков
є ящики, де можна залишити непотрібний вам одяг —
благочинність доступна впродовж року. Оскільки я ще не
заробляю грошей, то могла би волонтерити: рознести подарунки, поспілкуватися
з дітьми, організувати якийсь урок з ілюстрування.
Ярина Тимків, студентка першого курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Віддаючи, почуваєшся
щасливим“
У цей передноворічний період уже впродовж п'яти
років мої родичі й знайомі їдуть у притулки і беруть
там дитячі листи до Миколая. Я їжджу з хресною в дитячі будинки на околицях Івано-Франківська. Проявляти
благодійність є багато способів, але власне на Миколая — це вже традиція.
Віддаючи, ти почуваєшся щасливим.
Максим Малик, студент третього курсу
Інституту будівництва та інженерії довкілля:

„Взяли листи до Миколая
з двох інтернатів“
Львівська політехніка, зокрема колегія і студентський
профком цьогоріч традиційно долучилися до благодійності. Ми взяли листи до Миколая з двох інтернатів у
Львівській області і збираємо кошти для подарунків. Узагалі,
в Політехніці є багато заходів, під час яких можна пожертвувати на благочинність.
Так недавно в ІБІД проходив турнір з армреслінгу, і стояла скринька для пожертв.
Ольга Новосельська, студентка першого курсу
Інституту комп’ютерних наук та інформаційних
технологій:

„Допомагаю своїй бабусі
в будинку дитини“
Моя бабуся працює медсестрою в будинку дитини у Львові, ми з батьками намагаємося їй час від часу допомагати.
Раніше приходила частіше — діти дуже хочуть тебе обійняти,
побавитися. У листах просять простих речей — шкарпетки, цукерки, фрукти. До порівняння, діти, які мають батьків, чекають на дорожчі подарунки. Та кожна дитина
хоче уваги й відчуття потрібності не лише на один день.
Опитувала й міркувала Наталя ЯЦЕНКО
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ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА — ПЕРШИЙ ТА ЄДИНИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ ВИШ, З ЯКИМ СПІВПРАЦЮЄ
ПОТУЖНА АВСТРІЙСЬКА КОМПАНІЯ

| Світлина Анастасії Мозгової

Партнером Політехніки стала одна з найбільших страхових
компаній Східної та Центральної Європи Vienna Insurance
Group (Австрія).

Відповідне рішення
ухвалили 4 грудня підписанням угоди про співпрацю між університетом та компанією VIG IT
Polskа, що представляє
ІТ-блок VIG. Проректор
Роман Корж і представник VIG IT Polskа в Украї-

ні та голова правління
української дочірньої
компанії „Княжа Vienna
Insurance
G r o u p“
Дмитро Грицута уклали договір про співпрацю щодо використання
можливостей і потужностей компанії VIG IT

Polskа для практикування політехніків. Підписана угода розрахована
на студентів Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій
та Інституту економіки і
менеджменту.
Львівська політехніка — перший і єдиний
український виш, з яким
співпрацює компанія.
За словами пана Грицути, наразі VIG IT Polskа
не планує розширювати
співпрацю з іншими ЗВО,
натомість — прагне поглиблювати роботу з нашим університетом.
— Імідж Львівської
політехніки вже відомий
багато років — про високий рівень фахової підготовки спеціалістів знають не лише в Україні, а
й за кордоном. 196 років

на ринку — це представництва VIG у 25 європейських країнах, зокрема
й в Україні. VIG IT Polskа
— один із новаторів у
галузі страхових ІТ-технологій. Проекти, що
впроваджує компанія, є
абсолютними новинками
на ринку окремих країн,
тому досвід, якого набувають студенти у час
практики тут, а надалі —
й у материнській компанії в Австрії або в інших
VIG-компаніях, є неоціненний для швидкого
й дальшого зростання
фахівців-випускників
Політехніки. У перспективі після завершення
навчання ці студенти матимуть шанс працювати
в українській дочірній
компанії VIG. Ще один
чинник, чому ми обрали
саме цей виш — територіальна та ментальна
близькість: представникам львівського регіону
Закінчення на 4 с. m

ПОЛІТЕХНІКА РОЗПОЧНЕ СПІВПРАЦЮ З НОВИМ
ІНОЗЕМНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
До університету, із пропозицією партнерства, завітала
делегація австрійської компанії BMTS Technology
Austria GmbH — провідного постачальника вихлопних
турбокомпресорних технологій.
Дочірні заводи BMTS Technology
розташовані в різних країнах світу.
Нещодавно ще одне таке підприємство вирішили започаткувати й у
Львові. Робота офісу компанії розпочнеться вже в січні 2019 року і
буде спрямована на створення

заводу. Піклуючись про майбутній
штат працівників, BMTS Technology
вирішила налагодити співпрацю з
Львівською політехнікою, аби згодом запрошувати її випускників
на роботу. З цією метою делегацію ознайомили із діяльністю двох

навчальних інститутів університету, дотичних до галузі роботи австрійського підприємства, а саме
— Інституту енергетики та систем
керування й Інституту інженерної
механіки та транспорту.
BMTS Technology висловила
бажання співпрацювати з ІЕСК та
ІІМТ, оскільки переконалися, що
вони можуть готувати кваліфікованих фахівців для її майбутнього
виробництва. Очільниця Центру
Закінчення на 4 с. m
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ПОЛІТЕХНІКА РОЗПОЧНЕ СПІВПРАЦЮ З НОВИМ
ІНОЗЕМНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
m Закінчення. Початок на 3 с.

дисципліни ознайомчого характеру.
Наступним кроком заплановано
підписання відповідної угоди.
Посередник між BMTS Technology
та Львівською політехнікою — офіс із
залучення та підтримки інвестицій
UkraineInvest, зокрема очільниця
офісу у західній Україні Ольга Сивак,
яка координує програму інвестування у Львівську область.
Анастасія МОЗГОВА
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міжнародної освіти Львівської Політехніки Наталія Гоц прокоментувала
пропозицію потенційного партнерства:
— Університет зацікавлений у
взаємовигідній співпраці — аби
компанії-партнери створювали
навчальні лабораторії, сприяли
навчальному процесу, забезпечу-

вали фінансування тощо. Тому проректор Дмитро Федасюк представив гостям презентацію про види
співпраці Львівської політехніки з
підприємствами. Сьогодні відбулося знайомство — ми домовилися
налагоджувати співпрацю: компанія планує відкрити свої лабораторії в інститутах, надати обладнання,
узгодити дисципліни, зокрема працівники компанії зможуть викладати

ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА — ПЕРШИЙ ТА ЄДИНИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ ВИШ, З ЯКИМ СПІВПРАЦЮЄ
ПОТУЖНА АВСТРІЙСЬКА КОМПАНІЯ
m Закінчення. Початок на 3 с.

простіше адаптуватися
у польськомовному середовищі, — пояснює
Дмитро Грицута.
На початках VIG IT
Polskа готова прийняти 5 політехніків, хто зі
студентів поїде — вирішуватиме університет.
Для учасників програми передбачені оплата
переїзду, проживання,
а також — виплата „добових“ коштів, аби, як

пояснює пан Грицута,
студенти комфортно почувалися за кордоном.
Необхідною умовою до
аплікантів є володіння
польською та англійською мовами. Тривалість стажування — від
двох тижнів.
— Політехніка почала
співпрацювати з потужними роботодавцями, які
готові інвестувати кошти, запрошувати наших
студентів на практику і
працевлаштовувати ви-

пускників. Натомість ці
фірми хочуть активно
долучатися до навчального процесу. Отож плануємо складати навчальну програму відповідно
до вимог роботодавців,
щоб після закінчення
університету випускник
міг одразу працевлаштуватися. Нині ми намагаємося розірвати прірву
між студентом і роботодавцем, аби після завершення навчання випускник був одразу проф-

придатним. Політехніка
застосовує різні форми
взаємодії з роботодавцями, щоб напрацьовані
зв’язки були якомога тісніші, — коментує подію
проректор Роман Корж.
За словами проректора, така співпраця
збільшує шанси випускників-політехніків не
лише на львівському та
українському ринках
праці, а й на європейському.
Анастасія МОЗГОВА
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В Інституті сталого розвитку ім. В. Чорновола 5–6 грудня
політехніки переймали німецький досвід роботи у справі
очисних споруд — професор Маркус Анерт прочитав курс
лекцій „Вода UA“.
Професор Анерт —
науковець Інституту водопостачання і каналізацій населених пунктів та
промислових підприємств
Дрезденського технічного
університету. Як наголосив гість, метою його візиту є не лише прочитання
лекцій:
— Упродовж останніх
десяти років ми мали багато проектів у співпраці
з українськими організаціями у галузі охорони
водних ресурсів і з’ясували, що в Україні є брак
знань у цій царині. Тому
хочемо допомогти і пре-

зентувати певні освітні
програми. Очікую на плідну дискусію, бо хочу дізнатися, якою ця ситуація
є в Україні. Я покажу, як
ми справляємося з усіма
подібними проблемами
у Німеччині, — зазначив
Маркус Анерт.
Курс лекцій організовано для представників
Інституту сталого розвитку та Інституту будівництва та інженерії довкілля. Німецький передовий
досвід поводження зі стічними водами переймали
не лише політехніки, а й
учасники виробничого

сектора та представники
„Львіводоканал“. Лекції
відбувалися англійською
мовою. Приємно, що для
зручності аудиторії частину презентаційних слайдів
професор Анерт розробив
українською мовою.
Про важливість заходу
розповідає його організатор, завідувач кафедри
екології та збалансованого природокористування
ІСТР Мирослав Мальований:
— Із кожним днем
людство дедалі більше
зіштовхується із проблемами, що виникають
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ПРОФЕСОР З НІМЕЧЧИНИ ДІЛИТЬСЯ ДОСВІДОМ

унаслідок його життєдіяльності — тверді побутові відходи, каналізаційні стічні води тощо.
Очищення каналізаційних
стічних вод є надзвичайно важливою проблемою
для всіх міст України.
Майже всі каналізаційні
Закінчення на 6 с. m

ПОЛІТЕХНІКИ ВЗЯЛИ КУРС НА МІЛАН
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49 студентів Інституту архітектури й Інституту
будівництва та інженерії довкілля 4 грудня долучилися
до першого відбіркового туру Всеукраїнського
благочинного конкурсу „Архітектор-2019“. Львівська
політехніка стала одним із 25 вишів-учасників.
Головний приз — поїздка в Мілан.

Перший етап тривав три години, впродовж яких майбутні
архітектори за визначеними кри-

теріями повинні були створити
ескізні рішення на задану тему,
на студентів-будівельників чекали

тести і завдання за профільними
предметами.
— Якщо у період сесії знайшли
час для цього конкурсу, то ви станете не лише архітекторами-2019,
а й архітекторами-2020, — звернувся до конкурсантів заступник
директора ІАРХ Ярослав Ракочий.
Другий етап відбудеться
21 грудня — конкурсанти отримають творче завдання. Фіналістів
запросять до Києва, де вони презентуватимуть власні ідеї створення міського парку. Експертне
журі конкурсу обере 30 найкращих проектів, автори яких отримають шанс у березні наступного
року відвідати відому галузеву виставку Made Expo-2019 у Мілані,
де стануть учасниками численних
майстер-класів, воркшопів, ознайомляться зі стендами відомих у
світі компаній. Окрім цього, для
переможців організують архітектурний тур містом. Бажаємо успіху
політехнікам!
Анастасія МОЗГОВА
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ПРОФЕСОР З НІМЕЧЧИНИ ДІЛИТЬСЯ ДОСВІДОМ
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захист навколишнього
середовища. Енергоощадність. Збалансоване
природокористування“,
що відбувався цьогоріч
у вересні, політехнікам

| Світлина Анастасії Мозгової

очисні споруди (КОС) в
Україні потребують модернізації та оптимізування роботи, бо після
очищення ця вода не
є належної якості, а
тому все ж забруднює водойми. Досвід
нашого гостя — надзвичайно корисний,
оскільки царина наукової
діяльності
професора Анерта
— оптимізація роботи очисних споруд —
створення режимів
роботи, які б забезпечували якісне очищення води.

Варто зазначити, що
це не перший візит німецького гостя до нашого університету. Саме під
час V Міжнародного конгресу „Сталий розвиток:

вдалося домовитися про
дальшу співпрацю з професором Анертом.
—
Дрезденський
технічний університет
і Львівська політехніка
уклали угоду про співпрацю. Маю надію,
що ця зустріч стане
поштовхом до її розширення, зокрема в
освітній галузі та царині академічної мобільності, аби перенести досвід Європи до
України, — прокоментувала візит керівник
Центру міжнародної
освіти Наталія Гоц.
Анастасія МОЗГОВА

НАЙКРАЩІ НАУКОВІ ВИДАННЯ ПОЛІТЕХНІКИ
ВИЗНАЧЕНО
Традиційно в університеті відбувся щорічний Конкурс
монографій, підручників, навчальних посібників та
довідкових видань Львівської політехніки. Про його
підсумки — далі.
Участь у Конкурсі взяли видання, опубліковані в період від 2015
до 2017 року, які пройшли апробацію. Загалом було подано 41
конкурсанта, з яких: 12 монографій, 6 підручників, 22 навчальні
посібники й 1 довідкове видання,
що стало цьогорічною особливістю — раніше такої конкурсної
категорії не було. Найбільш активним інститутом-учасником
став ІНЕМ, що подав на конкурс
8 видань, зокрема і єдине довідкове. Трійку лідерів за кількістю
„замкнули“ ІГСН (6 видань) та
ІМФН (5 видань).
Обирала найкращих Експертна
комісія у складі п’ятнадцяти осіб
на чолі з професором кафедри автомобільних доріг та мостів (ІБІД)
Христиною Соболь. Вирішальне засідання комісії відбулося
22 листопада. Результати таємного голосування оприлюднили

27 листопада на засіданні Вченої
ради університету.
Отож у номінації „Найкраща
монографія“ перемогу здобули:
„Структура і динаміка геофізичних полів у Західній Антарктиці“
Володимира Бахмутова, Корнилія
Третяка, Валентина Максимчука
та ін. (І премія), „Просторове моделювання емісії парникових газів від стаціонарних джерел“ Ростислава Буня, Надії Чарковської,
Ольги Данило та ін. (ІІ премія) і
„Кавітація. Фізичні, хімічні, біологічні та технологічні аспекти“
Лілії Шевчук, Володимира Старчевського (ІІІ премія).
Найкращими підручниками
визнали: „Теоретична механіка“ Ігоря Кузя, Ярослава Зінька,
Тамари-Надії Ванькович та ін.
(І премія), „Психологія особистості“ Мирона Варія (ІІ премія)
і „Chemical reaction engineering.

Mathematical
description,
modeling, optimization“ Зоряна
Піха (ІІІ премія).
Призерами номінації „Найкращий навчальний посібник“ стали:
„Культура мовлення: особливості, завдання та цікавинки“ Оксани
Микитюк (І премія), „Математичний аналіз функції дійсної змінної“ Христини Дрогомирецької,
Петра Каленюка, Мирослави Клапчук, Григорія Понеділка (ІІ премія), „Містобудівне проектування.
Частина І: Місто як об’єкт проектування“ та „Містобудівне проектування. Частина ІІ: Проектування
структурних елементів міста“ Галини Петришин, Богдана Посацького, Юлії Ідак (ІІІ премія).
Переможців нагородять спеціальними дипломами від Видавництва Львівської політехніки і
преміями. Анатолій Загородній
та Володимир Якубенко, автори
довідкового видання „Пам’ятні
монети, медалі та значки — історичні символи Львівської політехніки“, отримають заохочувальний приз.
Анастасія МОЗГОВА

ч. 38 [3038]
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ВІДЗНАКИ — ЦЕ МОРАЛЬНЕ ВИЗНАННЯ

| Світлини Ірини Мартин

Нещодавно професор кафедри зварювального
виробництва, діагностики та відновлення
металоконструкцій (ЗВДВ) Володимир Палаш отримав
від Товариства зварників України Почесну відзнаку
„За особистий внесок у розвиток зварювального
виробництва“ і медаль Миколи Бенардоса.

Ця подія стала приводом до
нашої зустрічі з Володимиром Миколайовичем, розмови про його
багаторічну працю у Львівській
політехніці і, зрештою, про зварювання як технологічний процес.
Виявляється, воно з’явилося ще в
бронзову добу, коли людина почала обробляти метали ковальським
способом. На сьогодні є близько
70-ти таких способів, які діляться
на різні класифікації.
Володимир Палаш навчався на
механічному факультеті, на спеціальності „зварювання“. Наукою
зацікавився ще коли був студентом, наприкінці 1950-х років, на
кафедрі металознавства, якою завідував професор Микола Шульга.
Тоді вивчав процеси зварювання і
наплавлення чавунів, а вже в наукових дослідженнях зосередився
на зварності високоміцних низьколегованих сталей.
— У ті роки активно розвивалося будівництво трубопроводів.
Коли я завершував навчання, до
Політехніки приїздили багато керівників та агітували молодих інженерів на роботу. Мене заохочували
їхати до Тюмені, пропонували там

працювати й досліджувати. Але я
таки залишився на кафедрі металознавства, а коли захистив кандидатську, перейшов на кафедру зварювання, — розповідає Володимир
Миколайович.
У 80-ті роки очолював кафедру,
був деканом механічного факультету. Співрозмовник
наголошує, що зварювання — міжгалузева спеціальність,
адже немає жодної
промисловості, галузі, де не було б зварювання:
— У будівництві,
транспортних технологіях, трубопроводах, у космосі і
навіть під водою
— всюди є зварювання. Щобільше, тепер його застосовують у медицині: при оперуванні сітківки ока чи серця, вже
не кажу про виготовлення різних
протезів. Однак кілька років тому
МОН визнало, що готувати інженерів-зварювальників нема потреби.
Тому цього навчального року у
Львівській політехніці випускаємо
останній набір бакалаврів. Що це
означає? Не буде науковців зі зварювання, спеціалістів, які готуватимуть робітників-зварювальників. У
перспективі це матиме негативні
наслідки, — роздумує професор.

К

оли говоримо про зварювання, то зазвичай виникає
асоціація про робітника зі зварювальним апаратом. Очевидно, спеціальність інженера-зварювальника має значно ширше
поняття?
— Звісно, що так. Є понад сотня
різних методів і способів зварювання — механізовані, автоматичні,
зварювання у твердому стані, різні
технології нанесення покрить, ме-

талізація, наплавлення, термічне
різання тощо… Ми у Політехніці
готували спеціалістів із розробки технології зварювання, відновлення, наприклад, трубопроводів,
різних виробів, розроблення способів з’єднання. Наші випускники
працювали у дослідних інститутах,
зокрема у Фізико-механічному.
Зрештою, усі викладачі нашої кафедри — наші ж випускники.
1990 року у Львові було створене Товариство зварювальників, яке
спершу діяло на базі автобусного
заводу, а потім — кафедри ЗВДВ.
Володимир Палаш упродовж 2002–
2012 років був керівником Західного відділення. Товариство заопікувалося проблемами,
пов’язаними з підготовкою спеціалістів
галузі зварювання,
науковими дослідженнями. Почало
організовувати конференції, промислові
виставки, ініціювати
впровадження новинок зварювання
у виробництво, затвердження ГОСТів,
видання галузевої
літератури. Маємо тісну співпрацю
з товариствами зварювальників Німеччини й Польщі.

Я

к Ви сприйняли нагороду від
Товариства?
— Очевидно, як визнання моєї
праці. До грамоти я отримав медаль Миколи Бенардоса, творця дугового електрозварювання,
українського винахідника грецького походження родом із Херсонщини. Усі відзнаки для мене — це
насамперед моральне задоволення. Від МОН та нашого університету також маю чимало відзнак, зокрема нагрудний знак „Відмінник
освіти України“. Входжу до Ради
старійшин при ректорові. Також
став автором і співавтором підручників та посібників зі зварювання.
Був науковим керівником чотирьох
аспірантів, серед них — сирієць, а
також Андрій Дзюбик, Ігор Назар і
Василь Юськів, які нині працюють
у Політехніці.
Розмовляла Ірина МАРТИН

8

СТУДІЇ

ч. 38 [3038]
13 — 19 грудня 2018

ПЕРША ІНТЕРНЕТ-ВИСТАВКА СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ
В Інституті архітектури вже давно стало традицією
виставляти для загального показу творчі здобутки
студентів-дизайнерів. Однак півроку тому
першокурсники спільно зі своєю викладачкою основ
композиції та формотворення, доцентом кафедри
дизайну та основ архітектури Вікторією Базилевич
вирішили перенести цю виставку в інтернет-мережу.

| Світлина Ірини Мартин

— Ідея виникла спонтанно. Наші
студенти створюють хороші роботи, варті значно ширшої уваги. Усі
в Інституті архітектури щороку мають нагоду в цьому переконатися.
Тому ми подумали, що варто зробити так, аби ці творіння могли оглядати не лише причетні до Львівської політехніки, — розповідає
доцент Вікторія Базилевич.
Позаяк упродовж навчального
року студенти зібрали чималий
доробок поточних, контрольних і
курсових робіт, то охоче підхопили ідею та почали реалізовувати
цей задум. Тимофій Савич вибрав
безкоштовний онлайн-ресурс, його
однокурсники — Марія Філь, Юліана Партика, Христина Притоцька
та Павло Мичка — чи не найактивніше долучилися до процесу: готували роботи до показу, розробляли
оголошення про створення інтернет-виставки і розвішували їх не
лише у Львівській політехніці, а й
по всьому місту.

Які ж переваги такої виставки
над традиційною в межах інституту? По-перше, про студентів-дизайнерів почали дізнаватися чимало
людей з-поза Львівської політехніки, які цікавляться мистецтвом.
По-друге, на екрані швидше зауважуєш глибину і символічність робіт,
адже в коридорах це неможливо
побачити з малої відстані.
— Насправді є мало сайтів, де
можна переглянути роботи студентів з інших університетів чи
навіть з-за кордону і надихнутися
ними, — роздумує Павло Мичка.
— Тепер те, що ми робимо, можуть
оглянути наші родичі чи друзі з-поза Політехніки. І для цього їм не конче приходити до університету.
— Також ця інтернет-виставка
— перший крок до нашого більшого
розвитку, якого ми так потребуємо,
— продовжує Юліана Партика. —
Впродовж року кожен першокурсник виконує чимало робіт з основ
композиції та формотворення —

двадцять дві в першому семестрі,
з десяток — у другому, а на завершення — курсову. Всі вони мають
шанс потрапити на інтернет-виставку, але Вікторія Володимирівна прискіпливо вибирає найкращі. Отож, студенти мають стимул
працювати краще, удосконалювати
свій рівень, аби не лише отримати вищу оцінку, а й показати свої
здобутки більшій аудиторії. Наразі
представлено 60 робіт.
— На мою думку, тематика робіт цікава, адже вона присвячена
не суто вивченню основ композиції, але й розкриває глибший сенс.
Якщо ми вивчаємо масштабність,
то йдеться про жанри літератури, ритм — музику, а контраст і
нюанс — види діяльності людини.

Таким чином студенти вчаться не
лише формувати композиції різними способами, але й відображати у своїх творах особливості тих
чи інших явищ, безпосередньо не
пов’язаних лише з їхнім візуальним
сприйняттям. Тому й не дивно, що
на третьому курсі ці студенти приходять до мене на інші дисципліни
та зізнаються, що основи композиції — найцікавіший предмет, який
вони вивчали досі,— каже Вікторія
Базилевич.
Самі ж студенти зауважили,
що після створення виставки у них
зросло почуття відповідальності,
вони навчилися описувати свої роботи і, найважливіше — дбати про
їхню змістовність та досконалість.
Ірина МАРТИН

ч. 38 [3038]
13 — 19 грудня 2018
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НА АС ПРАЦЮВАТИ НЕ СТРАШНО

Чотири роки тому в
Інституті енергетики і
систем керування почали готувати інженеріватомників. Цьогоріч цей
перший набір у повному
складі вже вступив до
магістратури. Однак студентам читають лекції не
лише викладачі ІЕСК, а й,
за домовленістю з НАЕК
„Енергоатом“, практики
з атомних станцій. Вони
діляться практичним досвідом про ситуації, що
можуть виникати в роботі, як їм зараджувати.
Цього разу прибуло четверо лекторів із Рівненської АС, які працюють
у різних спрямуваннях
— ядерній, електричній,
тепловій і безпеці експлуатування АС.
Виконувач обов’язків
начальника повномасштабного тренажера навчально-тренувального
центру Рівненської АЕС
Сергій Кіпер у Політехніці читає лекції вдруге. За
його спостереженнями,
студенти готові сприймати інформацію, ставлять
додаткові запитання:
— Розповідаю їм про
системи, що забезпечують роботу основного
обладнання, реакторної
установки енергоблоку
загалом, тобто системи
контролю управління.
Наголошую, що на АС
тепер дуже сучасні установки — на основі цифрової техніки, мікропроцесорних технологій.
Лекції охоче відвідували бакалаври, магістри,
викладачі. Четвертокурсниця Марія Кузьміч намагалася не пропускати занять, адже від практиків
почула багато конкретної
інформації:

| Світлини Ірини Мартин

Тут треба чітко дотримуватися відповідних правил. Про це
та інші конкретні ситуації студентам-атомникам розповідали
інструктори Рівненської АС.

— Нам розповідають
про умови нормального
експлуатування та аварійні режими, про те, як
їх запобігати чи усувати.
Це для мене актуально,
адже хочу працювати
на АС. На Рівненській
АС працює багато моїх
знайомих. Навіть мама
радила після школи вступати на цю спеціальність,
адже мене не цікавили
ні гуманітарні науки, ні
педагогіка чи медицина.
Небезпек на АС не боюся, бо українське законодавство захищає жінок
від важкої праці і небезпечних ділянок.
Завідувач кафедри теплоенергетики, теплових
та атомних електричних
станцій (ТТАЕ), де навчаються атомники, професор Михайло Семерак
запевняє, що у цій професії найважливіше —
уважність і знання, адже
щонайменший промах
— скажімо, натискання
не на ту кнопку — може
стати трагедією. Натомість якщо скрупульозно дотримуватися всіх
правил, то нема причин
боятися. Тому працівники атомної не мають
права навіть на декілька
секунд запізнитися на
роботу чи без потреби

заходити до сусіднього
кабінету.
Михайло Михайлович
часто їздить на атомні станції та переконується, що там дозиметр
показує менший рівень
радіації, ніж, скажімо, у
Києві. І наголошує, що не
треба вважати, що найнебезпечніша — атомна станція, бо
й на теплових у
вугільних шлаках міститься не
менше, а подекуди й більше
радіоактивних
речовин. Аби
працювати на
АС, недостатньо здобути відповідну освіту.
Треба безпосередньо на станції
отримати допуск
до роботи за
пультом і пройти перевірку на психологічну стійкість, адже комісія мусить виявити, чи інженер
не розгубиться при аварії
і чи до останньої хвилини
адекватно діятиме, — наголошує завідувач.
Позаяк „Енергоатом“
зацікавлений у добрій
підготовці фахівців, то за
умовами угоди про співпрацю зі Львівською політехнікою надає стипендії
найкращим студентаматомникам, які за семестровим підсумком мають
71 і більше балів (це попри державну стипендію).
Як розповіла заступниця
керівника кафедри Тетяна Римар, на сьогодні
діє вісім таких стипендій.
Однак стипендіати після завершення навчання
повинні не менше трьох
років попрацювати на
одній з атомних станцій

(це передбачено умовою
угоди). А під час навчання вони там проходять
виробничу практику. Однак керівництву кафедри
хотілося б, щоб на час
практики університет фінансував проживання тим
студентам, яким далеко
добиратися додому.

Я

кі студенти вступають на атомну інженерію?
— запитую в очільника
кафедри Михайла Семерака.

— Цілеспрямовані,
адже вони здебільшого з
районів, де розташовані
атомні станції. Часто на
АС працюють їхні батьки. Отож, знають, у чому
полягає робота інженера-атомника і скільки він
заробляє. Під час профорієнтаційних заходів ми
їздимо по школах у тих
регіонах, зустрічаємося з
учнями випускних класів,
розповідаємо про професію.

Я

к пояснюєте їм перспективність фаху?
— Наголошуємо, що
енергія потрібна всім
спеціальностям. Нині
дуже популярно вступати
на комп’ютерника, але не
забуваймо, що комп’ютери не працюватимуть без
атомної енергетики.
Ірина МАРТИН
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ТОВАРИСТВО „ПРОСВІТА“ — ВІД УКРАЇНИ
ДО АРГЕНТИНИ

| Світлина Наталії Павлишин

Для політехніків 4 грудня Аргентина стала ближча.
Принаймні всі, хто був присутній на зустрічі з головою
Українського культурного товариства „Просвіта“ в
Аргентині Юрієм Данилишином „Просвіта в Аргентині:
шлях тривалістю в століття“, яку організував
Міжнародний інститут освіти, культури і зв’язків із
діаспорою спільно з Товариством „Просвіта“ Львівської
політехніки, дізналися про те, як і чим живуть українці
та їхні нащадки, як їм вдається зберігати свою
ідентичність і які виклики доводиться долати.

На теренах Аргентини „Просвіта“ існує вже сотню років. Сьогодні
Українське культурне товариство
„Просвіта“ в Аргентині продовжує
творити спадкоємність традиції,
зберігати та примножувати українську культуру, реалізовує сучасні
інноваційні проекти для поширення знань про українську культуру в
Аргентині та світі. Цю організацію
очолюють і беруть у ній участь унікальні люди, які перейняли у своїх
батьків, у попередніх поколінь не
лише традицію, а й місію покликання працювати для України.
Першим у стінах Львівської політехніки гостя привітав проректор
Роман Корж. Нетривала, але досить динамічна і насичена зустріч
стосувалася питань сучасної міграції та проблем асиміляції молоді. І
саме аргентинський гість, який
народився за межами української
землі, але завдяки старанням батьків зумів не лише вивчити українську мову, якою добре володіє, а й
почувається українцем і дбає, щоб
про свої коріння не забували й інші
земляки на південноамериканському континенті, засвідчив, що збе-

реження ідентичності найперше
відбувається в родині.
Юрій Данилишин уперше очолив Товариство „Просвіта“ Аргентини 1995 року. Перейняв мандат
бути українцем від свого батька.
За фахом архітектор, народився
і живе у столиці Аргентини Буенос-Айресі. Батько походив зі села
Тарнавка на Львівщині, він приїхав
до Аргентини 1927 року, а мама —
1932 року із села Стара Могильниця теперішнього Теребовлянського
району Тернопільської області. Нещодавно, на ХІ зібранні Світового
Конгресу Українців Юрія Данилишина обрали віце-президентом
регіонального СКУ.
— Ідеї людей, які емігрували
з України сто років тому, пустили своє коріння на різних землях.
Сотню років українці там плекають свою ідентичність, чутливо
реагують на події, що відбуваються в Україні. Це особливо важливо тепер, коли ми так загрожені
з боку Російської Федерації. І як
тільки відбувся новий виток агресії, українська діаспора в Аргентині
відреагувала маніфестаціями — це

дієва підтримка України. Але й ми
повинні підтримувати їх, щоб допомогти зберегти їхню ідентичність.
А потреб — надзвичайно багато,
— наголосила, вітаючи гостя, директорка МІОК Ірина Ключковська.
Очільниця МІОК розповіла, що
тісна співпраця з аргентинською
„Просвітою“ розпочалася 2012
року. За шість років встигли провести декілька спільних семінарів,
мовних шкіл, фахівці з вивчення
української мови як іноземної з
МІОК організовували навчання і на
території Аргентини. Підтримка та
спільні проекти будуть зростати й
надалі.
Українське культурне товариство „Просвіта“ в Аргентині — це
культурно-освітня організація
української діаспори. Вона фактично згуртовує українців та їхніх
нащадків серед аргентинського населення. І є ключовим культурним
центром у Буенос-Айресі та має
філії в інших містах країни.
Юрій Данилишин презентував
докладну історію творення „Просвіти“ в Аргентині, а також розповів про те, які виклики довелося
подолати нашим землякам, коли ті
освоювали цю далеку землю ще від
1876 року. Нині в Аргентині проживає 220 тисяч нащадків українців, а
в Південній Америці — 850 тисяч.
І головне завдання, яке ставлять
нині перед собою, як і колись їхні
батьки, — збереження ідентичності
та популяризації сучасної української культури в Аргентині.
— Еміграція до Південної Америки не така ж як еміграція до
Європи чи Північної Америки.
Аргентина не має четвертої хвилі
еміграції. Наші батьки тут будували церкви, школи в надзвичайно
складних економічних умовах. Економічна та політична кризи продовжуються й сьогодні. А в такій ситуації самотужки будувати українську
громаду — складно, — наголосив
Юрій Данилишин. — Щоб зберегти, підтримувати і розвивати свою
ідентичність українська діаспора в
Аргентині дуже потребує підтримки з боку Української держави.
Зокрема, товариство „Просвіта“
відчуває брак учителів української
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мови, хореографів, які б навчали
українських танців, навчально-методичного забезпечення, допомоги
на облаштування бібліотеки, майстрів, щоб навчали українського
народного ремесла.
Та поміж тим „Просвіта“ Аргентини продовжує роботу зі збереження всього українського. Так, зо-
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крема вже завершили оцифрування
часопису „Українське слово“, яке
виходило на їхніх теренах понад
80 років (від 1928 до 2010 року), а
тепер, за підтримки МІОК, планують викласти їх на інтернет-ресурс,
щоб удоступнити для всіх охочих.
На завершення зустрічі Юрія
Данилишина привітала голова То-
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вариства „Просвіта“ Львівської політехніки професор Христина Бурштинська, відзначивши, наскільки
вражає їхня подвижницька робота,
особливо враховуючи в яких нелегких умовах у далекому від України
краю їм вдається нести знамено
„Просвіти“.
Наталія ПАВЛИШИН

ПАМ’ЯТЬ ПРО МИХАЙЛА ВЕРБИЦЬКОГО
ЖИТИМЕ ВІЧНО
Біля пам’ятника о. Михайлові Вербицькому 7 грудня
громадськість Львова вшанувала 148-му річницю від дня
відходу у кращі світи творця музики національного, а згодом
і Державного Славня.

| Світлина Катерини Гречин

Захід розпочали із
виконання Державного
Славня України. Незважаючи на погоду (цього
дня пішов сильний сніг),
вшанувати священика
прийшло чимало людей.
До підніжжя пам’ятника
о. Михайлу Вербицькому
представники Львівської
обласної і міської влад,
члени товариства „Закерзоння“, громадські діячі,
школярі старших класів
Львівської державної
комунальної середньої
загальноосвітньої шко-

ли № 3 поклали кошики
з квітами. Інші його шанувальники, серед яких
було багато вихідців із
колишніх українських земель, що нині належать
Польщі, поклали червоні
троянди.
Голова ЛОДА Олег Синютка, голова Львівської
обласної ради Олександр
Ганущин, директор департаменту з питань розвитку Львівської міської
ради Наталя Бунда, голова об’єднаних товариств
депортованих українців

„Закерзоння“ Володимир
Середа, учні третіх-четвертих класів Львівської
державної комунальної
середньої загальноосвітньої школи № 3 тепло
говорили про о. Михайла
Вербицького, який самовіддано й одержимо служив двом великим силам:
молитві й музиці.
Урочистості, які розпочалися коло пам’ятника Михайлу Вербицькому у Львові, продовжили
наступного дня на місці
вічного спочинку авто-

ра Славня у селі Млини (Польща). Участь у
вшануванні річниці його
відходу в засвіти взяли
представники Львівської,
Яворівської, Перемиської влад, члени суспільно-культурних товариств
„Надсяння“, „Любачівщина“, „Лемківщина“,
„Холмщина“, українські
й польські священики,
мешканці Яворівщини і
Польщі. Біля Пантеону, де
є могила видатного українського композитора,
відбулася панахида. Гості
й мешканці навколишніх
сіл поклали квіти до могили великого галицького композитора середини
XIX століття.
— Вшановувати 148му річницю від дня смерті
о. Михайла Вербицького
наше Суспільно-культурне товариство „Надсяння“ розпочало ще 29 листопада. Тоді на загальних зборах товариства,
яке відбулося у Львівському музеї історії релігії, ми
згадували про великого
композитора. А ще із цікавістю переглянули документально-історичний
фільм „Серце, запалене
любов’ю“ з циклу „Історія в кадрі“, присвячений
основним віхам творчості
автора Державного Славня України, — сказала
голова товариства Софія
Риботицька.
Катерина ГРЕЧИН
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АРХІТЕКТОР, ВПЛИВ ЯКОГО НА РОЗВИТОК
АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ЛЬВІВЩИНИ
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. БУВ ВИЗНАЧАЛЬНИМ
До 100-ліття від дня народження Андрія Шуляра
Один із моїх дитячих
спогадів про батька: це
якась субота чи неділя,
вихідний, до нас прийшов скульптор Лаврін
Гром. Він і батько сидять
за робочим столом, на
ньому креслярська дошка з рейсшиною, батько щось креслить, Лаврін Гром ліпить фігурку з
пластиліну, обговорюють
— це вони творять якийсь
монумент. Мені теж дають роботу: виліпити
щось з пластиліну…
Батько, скільки його
пам’ятаю, завжди працював: чи робив архітектурні
креслення, чи щось майстрував — він мав „золоті“ руки. Це, мабуть, передалось йому генетично
від його батька Михайла,
який очолював залізничну будівельну бригаду —
будував залізничні колії,
мости…
А ще вмів грати на
мандоліні, чудово співав,
міг напам’ять декламувати „Гамалію“ Шевченка чи
„Пана Тадеуша“ Міцкевича.
Михайло Шуляр був
двічі одружений. Андрій
— наймолодша, 21-ша
дитина в родині Михайла
та його другої дружини
Катерини — народився
15 грудня 1918 р. в селі
Майдан Івано-Франківської області (колишнє
Станіславське воєводство). Його життєвий
шлях припав на складний
час нашої історії: 1919 рік
— Польща окупувала західноукраїнські землі,
1939-ий — розпочалася
Друга світова війна, криваве встановлення тоталітарного режиму СРСР

на західноукраїнських
землях.
Навчався в початковій школі с. Майдан, а
від 1930 р. — у школі в
м. Станіславові (нині —
Івано-Франківськ). Брав
участь у діяльності аматорського театру „Просвіти“, грав за футбольну
команду села, створену
під егідою Українського спортивного союзу.
За ним почала стежити
польська поліція. Щоб
уникнути переслідувань,
1936 р. поїхав навчатися до Кракова і вступив
на загальний відділ (ліцей) Державного інституту прикладного і декоративного мистецтва
(Państwowy Instytut Sztuk
Plastycznych). Після його
закінчення 1938 року
його прийняли на факультет архітектури інтер’єрів
(Architektura wnętrz).
Андрій брав активну
участь у житті української
студентської громади
Кракова, де було близько
400 студентів-українців,
був учасником хору та оркестру струнних інструментів, членом гуртка
студентів мистецьких закладів Кракова „Зарево“,

який діяв під патронатом
професора Яґеллонського університету Богдана
Лепкого, відомого українського письменника.
1939 р., коли Німеччина окупувала Польщу та
позакривала виші, вимушено припинив навчання. У складі групи українських студентів його
скеровано на українські
етнічні землі Підляшшя
для організування українського шкільництва.
Працював учителем, директором шкіл у селах
Полоски, Малашевичі,
Стиринець, Заболоття.
Про цей період свого життя батько ніколи
не розповідав ні родині,
ні друзям. Щойно після 1991 р., коли постала незалежна Україна,
я дізнався, що скеровував його на Підляшшя
професор Володимир
Кубійович, український
науковець-географ, із
яким батько був добре
знайомий (Володимир
Кубійович у часі Другої
світової війни очолював
Український Допомоговий Комітет — інституцію,
що обстоювала інтереси
українців перед німецькою окупаційною владою). 1940 року Андрій
стояв у почесній варті,
коли в Холмі в Катедральному соборі Пресвятої
Богородиці відбулося
висвячення професора
Варшавського університету, колишнього члена
уряду УНР Івана Огієнка
в сан архієпископа, який
прийняв ім’я Іларіон. У
часи СРСР за такі факти
біографії можна було серйозно постраждати.

Від 1942 р. батько відновив навчання у Львівському політехнічному
інституті, який закінчив
1947 р. за спеціальністю
інженер-архітектор. Його
довголітня професійна
діяльність стала зразком
вдалого поєднання високого творчого потенціалу
з видатними організаторськими здібностями.
У 1947–1953 рр. працював у проектних організаціях Львова. За його
проектами будували гуртожитки, житлові та промислові будівлі у Львові,
Хмельницькому, Стрию,
селах Львівщини.
1953 р. його призначено на посаду начальника
відділу у справах архітектури (пізніше — управління в справах будівництва
та архітектури) Львівського облвиконкому, на
посаді головного архітектора області працював до
1980 р.
Завдяки його безпосередній участі та
особистому творчому
внеску розроблено генеральний план Львова
1966 р., генеральні плани Трускавця, Дрогобича, Борислава, Сокаля,
Червонограда, Новояворівська. Він організував
проведення реставрації
пошкоджених у часі війни
Домініканського собору,
Бернардинського монастиря та Порохової вежі у
Львові, замків у Олеську
та Свіржі. Особливу роль
відіграв А. Шуляр у збереженні історичної забудови центру Львова та
недопущенні сюди масового індустріального
будівництва на початку
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60 рр. (такі плани розробляли партійні та радянські керівники Української
РСР).
Андрій Шуляр був
одним із ініціаторів та
„мотором“ організаційних зусиль зі створення
1975 р. Державного історико-архітектурного
заповідника у Львові
Завдяки його наполегливості, дипломатично-

му хисту, згуртуванню
архітектурної громадськості вдалося зберегти унікальний історичний містобудівний ансамбль центру Львова,
яким нині пишаються
львів’яни і який внесено до Списку Світової
культурної спадщини
ЮНЕСКО.
Андрій Шуляр — автор архітектурної компо-

СУСПІЛЬСТВО

зиції пам’ятника І. Франку у Львові, зведеного
1964 року. 1970 р. йому
було надано почесне
звання „Заслужений
архітектор України“, а
1986 р. став лауреатом
Державної премії України ім. Т. Шевченка.
Наполеглива професійна та організаторська
активність Андрія Шуляра створила йому ви-
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сокий авторитет і повагу.
Його вплив на містобудівну політику, практику
забудови Львова, міст та
інших населених пунктів
Львівщини у ті роки був
визначальним.
Віталій ШУЛЯР,
архітектор,
старший викладач
кафедри архітектури
та реставрації ІАРХ

У ПАМ’ЯТЬ ПРО ВЧИТЕЛЯ
6 грудня Інститут архітектури відзначив 90-річчя Андрія
Рудницького (1928–2009) — Почесного професора Львівської
політехніки, українського архітектора, з іменем якого
ототожнюють львівську архітектурну школу. З цієї нагоди
політехніки організували наукову конференцію, відкрили
меморіальну таблицю та презентували книгу.

| Світлини Анастасії Мозгової

Першим вшанувальним заходом стала міжнародна наукова конференція „Архітектурне середовище міста:
вчора, сьогодні, завтра“
(„Urban architectural
space: yesterday, today,
tomorrow“), на яку, окрім
українських науковців,
завітали їх колеги з Австрії та Польщі. Значна
частина доповідей учасників була присвячена
життєвому й науковому

шляху професора Рудницького.
Окрім цього, у рамках
святкування ювілею на
третьому поверсі головного корпусу університету навпроти кабінету
№ 325 відкрили меморіальну таблицю Андрієві
Рудницькому, яку створив
доцент кафедри дизайну
та основ архітектури Федір Василенко. Паралельно із відкриттям таблиці
відбулася презентація

книги „Розвиток містобудування на території
Західної України“ — частини першої докторської дисертації професора Рудницького, яку він
так і не зміг захистити в
радянський час через
українську спрямованість
змісту, що ідеологічно не
відповідала радянській
науці. В основі монографії
— історія містобудування на території Західної
України у контексті урбаністичних процесів,
що мали місце в Європі й світі. Зокрема,
читачі дізнаються,
що, починаючи від
ХІІІ століття, з ініціативи руських князів планування міста
Львова здійснювалося на засадах Магдебурзького права; що
на Західній Україні
існували різні типи
забудови міст, з урахуванням природних
захисних переваг
місцевості та багато
іншого.

Єдиний примірник
дисертації побачив світ
у форматі книги завдяки
доньці автора, доценту
кафедри ДОА Ірині Диді,
котра переклала текст з
російської, „осучаснила“
його, щоб він був більш
доступним молодому поколінню, і видала. Як вона
зазначає у передмові: „це
видання не лише стане в
пригоді архітекторам…,
а й допоможе всім, кому
небайдужа історія рідного краю, краще пізнати
архітектурну спадщину
минулого і мати підстави
ще більше нею пишатися“.
У часі презентації, учні та
колеги Андрія Марковича
ділилися теплими спогадами про свого учителя, а
учасники конференції отримали примірники книги
в подарунок.
Анастасія МОЗГОВА
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НАЙБІЛЬША НАША СИЛА — В ЄДНОСТІ
У суботу, 8 грудня, просвітяни урочисто відзначили
150-річчя діяльності Всеукраїнського товариства
„Просвіта“.

| Світлини Катерини Гречин

Розпочалося дійство з
покладання квітів до підніжжя пам’ятника „Просвіті“, що символізує
державотворення просвітян (автори — скульптор
— Василь Ярич, архітектор — старший викладач
Львівської політехніки
Микола Обідняк), коло
якого хор „Воскресіння“
Винниківського Товариства „Просвіта“ виконав
„Славень Просвіті“. Потім усі оновленою вулицею Просвіти пройшли до
пам’ятника Шевченкові,
де теж поклали квіти та із
задоволенням прослухали
Шевченкові твори у виконанні хору „Просвіта“ Червоноградського Народно-

го дому. Далі святкування
продовжилося у Львівському національному театрі
опери та балету, де відбу-

лася урочиста
академія.
В урочистостях взяв
участь Президент України Петро Порошенко. У
своєму виступі, який, до слова, глядачі часто переривали
схвальними оплесками,
Президент зробив невеликий екскурс в історію
створення „Просвіти“,
згадав її перших очільників, людей, які несли
в маси просвітницькі
ідеї, про творців громадських і військових організацій, що зіграли величезну роль у творенні
незалежної України, про
великі втрати у боротьбі

за Україну, голодомори
тощо. Він відзначив, що
„в українців залишилася
велика надія, яку впродовж усіх буремних часів
берегла Просвіта“. 1991
року естафету з рук просвітян прийняла держава.
Варто нагадати, що
саме під час каденції Петра Порошенка (попри
великий спротив ворожих
сил східного сусіда), за
підтримки українського
народу створено Збройні
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сили, якими нині пишається вся Україна, взято
реальний курс на вступ
до Європи і НАТО, українці отримали безвіз, уперше після багатьох балачок почали утворювати
територіальні громади,
утверджувати на державному рівні українську
мову, друкувати українські книжки, створювати українське кіно. На
часі — утворення єдиної
Української помісної автокефальної церкви тощо.
Петро Олексійович нагадав присутнім, що ворожі сили з нетерпінням
чекають на вибори президента, щоб отримати
реванш, тому закликав
присутніх не піддавати-

ПРОСВІТА

ся на популістські заклики, керуватися здоровим
глуздом, бо інакше можна

— священний обов’язок усіх українських
патріотів, бо „найбільша наша сила — в єдності“, наголосив Президент.
З нагоди 150-річчя
„Просвіти“ і Дня місцевого самоврядування Президент нагородив низку просвітян
України і посадовців
Львівщини урядовими
нагородами. Просвітяни також отримали
нагороди від Всеукраїнського товариства
„Просвіти“, зокрема, орден „Будівничий
України“ вручили голові
Товариства „Просвіта“

втратити надію на вступ
до Євросоюзу і НАТО,
державу і знову повернутися в лоно Москви. Запобігти такому сценарію

Львівської політехніки
професору Христині Бурштинській, і від міського
голови Львова Андрія
Садового. Завершилося
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дійство великим святковим концертом.
— Дуже символічно,
що під час святкування
150-річчя „Просвіти“ у
Львові падав дощ, адже
у дні перших установчих зборів національно-патріотичної організації, які теж проходили
у Львові, йшов великий
сніг, через який не змогло потрапити на збори
чимало людей навіть ізпід Львова, — говорить
Христина Бурштинська.
— Сьогоднішній день —
дуже хвилюючий, адже
на святкуванні є не лише
галичани, а й представники практично з усіх куточків України.
Катерина ГРЕЧИН
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З нагоди 150-річчя „Просвіти“ і 30-річчя її діяльності
у Львівській політехніці продовжуємо знайомити наших
читачів з історією організації. Сьогодні пропонуємо спогади
тодішнього голови профкому працівників інституту Ореста
Кунтого про поїздку політехніків на святкування 500-ліття
козацтва.

НА СІЧ!
Три десятиліття, три
майдани, ганебні вибори
ганебного президента та
підступна агресія потрібні
були для того, щоб більшість наших співвітчизників відчули національну
гідність, де Мова, Історія —
святині, без яких нема
майбутнього для нашої
нації. Це до того, що був
досвід УНР, була відома
тріада Юрія Шевельова:
три страшні вороги українського відродження —
Москва, український провінціалізм і „комплекс Кочубеївщини“, яка ввібрала
висновки української еліти
від Михайла Драгоманова,
В’ячеслава Липинського
до Дмитра Донцова, Миколи Хвильового.
Отже, ми приречені на
тривалу еволюцію, про що
наголошували В’ячеслав
Чорновіл, Михайло Горинь та інші лідери Українського Відродження,
Оксамитової революції.
Ми приречені на тривалу
еволюцію, оскільки муси-

SSДорогою на Січ

мо знову й знову вчитися
на власних помилках, через те, що надто страшну
спадщину отримали.
Тоді, 1990-го, такого розуміння ще не було,
була ейфорія, був надлишок політичного романтизму. І це був наш позитив, який штовхав на, здавалось, безнадійні справи.
Спогади про одну з подій,
учасниками якої були „тумівці“ Львівської політехніки, — тому доказ.
Літо 1990-го. Обласні,
міські, районні ради галицьких областей УРСР
були рухівськими. Синьо-жовті прапори, тризуб, Славень України стали повноцінними атрибутами місцевої влади на цій
території. Проте було усвідомлення, що тут лише
Український П’ємонт і без
Великої України шансів на
Державність практично
нема. А Велика Україна
ще не прокинулась. Надто страшні наслідки катка
нашої історії від Москви,

насамперед, від більшовицької.
Важкими були також
наслідки „золотого вересня“ 1939 року для Заходу
України. Проте Мова, ідея
Державності ще жили, ще
жила Українська церква в
катакомбах. Ще збереглася достатня частка інтелектуалів, яка розуміла
свою головну місію в тодішніх подіях.
Усе сказане свідомо чи
підсвідомо розуміло чимало політехніків. Відтак
клич „На СІЧ!“ частина
активістів сприйняла як
можливість долучитися до
важливої Всеукраїнської
просвітницько-політичної
акції. Основну організаційну частину взяв на себе
профком, який мав досвід
таких заходів. Десятки кілограмів газети „За Вільну Україну“, єдиного на
той час проукраїнського
періодичного видання з
накладом сотні тисяч, на
якому був герб — Тризуб.
Сотні значків із Тризубом,

синьо-жовтим Прапором.
Взяли також литаври як
атрибут козацького куреня. Кожен учасник „походу“, а це два автобуси з
дорослими та дітьми, віз
вишиванку. Поїздка мала
бути тривалою й передбачала зупинки в містах і
містечках для зустрічей із
місцевими мешканцями.
Першу „німу“ реакцію на наші автобуси, на
яких майорів синьо-жовтий прапор, ми відчули на
трасі — багато водіїв зустрічних автобусів та автомобілів не відповідали
на традиційне шоферське
привітання помахом руки.
Отже, зомбоящик, партійна преса, місцеві „партячейки“ сумлінно зробили
свою справу.
А от у місті Бар, що на
Вінничині, ми не побачили їхньої всесильності.
Наш приїзд спровокував
стихійний мітинг. Нехай
не масовий, але сотня
місцевих сміливців швидко саморганізувалася, і
містом крокувала колона,
чисельність якої зростала. Ми „розчинилися“ між
місцевими мешканцями й
почалося те, до чого готувалися — живе спілкування, роздавання преси та
національної символіки.
Адже те, що відбувалося
тоді у галицьких областях
УРСР, було для них свідомо спотворено й потрібно
було тезово виправляти
дезінформацію.
Орест КУНТИЙ,
професор кафедри
хімії і технології
неорганічних сполук ІХХТ
Далі буде.
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СТУДЕНТСЬКА РАДА ЛЬВОВА ЗАГОВОРИЛА
З МОЛОДДЮ ПРО ВИБОРИ
Нещодавно Студентська рада Львова започаткувала
цікавий проект, скерований на підвищення політичної
відповідальності студентства. Панельна дискусія
„Політика без молоді: Чому студенти ігнорують вибори?“
— проект освітнього відділу Студради. І це лише перший
крок із багатьох, які молодіжні лідери запланували
зреалізувати, щоб донести до суспільства, а найперше
до молоді: „ти маєш піти на вибори і проголосувати“.
Учасниками дискусії
були експерти різних напрямів діяльності: політичний експерт, працівник апарату Верховної
Ради України Олександр
Антонюк, директор департаменту внутрішньої
та інформаційної політики Львівської обласної
державної адміністрації
Андрій Ковальський, заступник міського голови
з питань розвитку Андрій Москаленко, менеджер Української академії лідерства, викладач
Українського католицького університету (програма соціальна педагогіка/Соціальна робота
УКУ) Любомир Шимків,
соціолог-аналітик Комунальної установи
„Інститут міста“ Тетяна
Приходько.

Як наголосили учасники дискусії, головною
причиною пасивної участі молоді в політичному
житті суспільства є передовсім заангажованість та неготовність до
змін попередніх поколінь, які мають значний
вплив на формування
політичного світогляду
молоді. Тому так важливо, щоб молоде покоління, найпрогресивнішою частиною якого
є студентство, нині відповідально ставилося до
свого права вибору.
— Ідею обговорення
проблеми пасивного
ставлення студентства
до виборів, як, зрештою,
й можливості долучатися до політичного життя
країни, ми виношували
тривалий час. І навіть

уже відбулася зустріч із представниками громадських організацій міста. Та тоді
дискусія пройшла
досить пасивно. Тож вирішили провести масштабніший захід за участі
фахівців з цих питань.
Адже важливо не просто
поговорити і розійтися,
а змінити свідомість.
Бо, як свідчать статистичні дані, лише третина студентської молоді
готова йти на вибори
— це дуже мало. Адже
так молодь демонструє,
що їй байдуже, що буде
в майбутньому. Сумно
було чути, коли студенти пояснювали, що не
йдуть на вибори, бо розчарувалися. Але, якщо
ми всі розчаруємося, то

втратимо все, що маємо — каже, голова відділу освіти Студентської
ради Львова, другокурсниця Інституту сталого
розвитку ім. В. Чорновола Лідія Гук.
Ця панельна дискусія — лише перший крок.
Надалі Студентська рада
Львова планує організовувати студентські рухи
і у співпраці з громадськими організаціями
поширювати їх далі — по
всій країні. Також одним
зі способів „достукатися“
до свідомості студентів
будуть зустрічі-лекції з
політичними експертами
в різних університетах.
А в підсумку
цієї панельної дискусії з почутого від
експертів можна
виокремити декілька головних
порад, які будуть
корисні кожному:
перевіряйте і аналізуйте почуте чи
прочитане, розвивайте критичне
мислення, не довіряйте політичним
рейтингам соціологів.
Наталія
ПАВЛИШИН
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НА СВЯТО МИКОЛАЯ ДІТИ-СИРОТИ ПРИЇДУТЬ
У TECH STARTUP SCHOOL
Організувати справді незабутнє свято Миколая — наповнене і
подарунками й чудовими емоціями — вирішили в ГО „Територія
ініціативної молоді“ спільно із Tech StartUp School.
Двадцятеро вихованців Районного дитячого
будинку „Рідний дім“
змішаного типу Самбірського району, що
на Львівщині 16 грудня
приїдуть у Tech StartUp
School, де для них активісти „Території ініціативної молоді“ підготують свято.
— На Свято Миколая в сиротинці їздять
багато волонтерів, тож
ми вирішили цього року
подарувати їм більше
емоцій. Готуємо для
них досить насичену
програму. Покажемо
різних роботів, які розробили стартапери,
діти зможуть „побувати“ у віртуальній ре-

альності, переглянути
фільм, проведемо різні
майстер-класи. Також
запросимо аматорів і
готуємо перформанс до
Свята Миколая. І, звичайно, готуємо подарунки, — каже співорганізатор акції голова
ГО „Територія ініціативної молоді“ Дмитро Донченко.
Якраз у зборі подарунків може допомогти кожен небайдужий.
Приносити солодощі,
фрукти, іграшки, книги,
засоби гігієни, канцтовари, одяг можна
щоденно, окрім вихідних, у 104-ту кімнату
Tech StartUp School на
вул. Колесси, 2. Доклад-

НАШ КАЛЕНДАР
13 грудня — святого апостола Андрія
Первозванного.
15 грудня — День працівників суду.
19 грудня — святого Миколая Чудотворця.

Пам’ятні дати
12.12.1674 — у Києво-Печерській друкарні вийшов „Синопсис“, перший нарис
історії України
13.12.1603 — помер Франсуа Вієт, французький математик.
13.12.1877 — народився Микола Леонтович, український композитор, автор
всесвітньо відомого „Щедрика“, опери
„На русалчин Великдень“.
13.12.1901 — народився Микола Дужий,
хоружий УГА, серетар президії УГВР.
13.12.1928 — народився Євген Сверстюк,
український поет, літературний критик
і правозахисник.

нішу інформацію можна
дізнатися в Дмитра Донченка за телефоном
+80937610793.
— Як ми були студентами, то щороку їздили
до сиротинця у Верхнє Синьовидне і бачили, що дітям достатньо
привозять подарунків.
Звичайно, ми теж дарували, але коли в нас ще
залишилися пакунки, ми
запропонували, щоб нас
провели в ті родини, які
потребували допомоги.
Коли прийшли до них, то
жахнулися, в яких умовах живуть ці люди. А
вони були вражені, що
ними хтось зацікавився
і подбав про свято для
їхніх дітей. Нині маємо

13.12.1963 — помер Василь Симоненко,
український поет, автор поетичних збірок „Земне тяжіння“, „Лебеді материнства“, поеми для дітей „Цар Плаксій та
Лоскотон“.
14.12.1654 — народився гетьман Данило
Апостол.
14.12.1840 — народився Михайло Старицький, український письменник,
театральний і культурний діяч, автор
п’єс „Ой не ходи, Грицю…“, „Маруся Богуславка“.
14.12.1884 — народився блаженний владика Микола Чарнецький.
15.12.1848 — помер український письменник Євген Гребінка.
16.12.1583 — у Львові помер книгодрукар
Іван Федоров.
16.12.1770 — народився Людвіґ ван Бетховен, німецький композитор.
17.12.1797 — народився Джозеф Генрі,
американський фізик, який відкрив явище самоіндукції, перший збудував потужний електромагніт і електродвигун.

такі ж ідеї: окрім свята
для дітей-сиріт ще хочемо зібрати пакунки
для малозабезпечених
сімей Львова і ввечері
18 та зранку 19 грудня
приноситимемо їм подарунки, — каже Дмитро.
Наталія ПАВЛИШИН

17.12.1919 — помер П’єр Ог’юст Ренуар,
французький живописець.
18.12.1856 — народився Микола Садовський (Тобілевич), відомий український артист i письменник.
18.12.1871 — народився Микола Вороний український письменник.
18.12.1876 — народився Петро Холодний, український художник i політичний діяч.
19.12.1919 — народився Микола Лукаш, український письменник-перекладач.
19.12.1919 — більшовики оголосили
Харків столицею України.
19.12.1920 — народився Микола Руденко, український письменник, відомий правозахисник, один із засновників Української Гельсінської
Спілки.
19.12.1945 — загинули на терені Чехословаччини Дмитро Маївський, член
проводу ОУН і генерал Дмитро Грицай-Перебийніс.
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НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНІ СВЯТА
У ЛЬВОВІ
Теплі концерти й жовті вогні ялинки… Якщо цього
разу вам випаде на період свят залишитися у місті,
то нудитися не доведеться — заплановано безліч
цікавих атракцій.
Новий рік і Різдво — особливий
період для кожного, тому і події, які
організовує місто, будуть такими ж.
Програму святкових заходів (їх буде
приблизно двісті) розпочала вечірня 2 грудня в Соборі святого Юра,
під час якої було виставлено копію
Вифлеємської ікони Пресвятої Богородиці. 15 грудня в Австрії, куди
з’їдуться скаути зі всіх країн і континентів, українські пластуни заберуть Вифлеємський вогонь і помоляться за мир. Згодом вогонь будуть
поширювати від церкви до церкви
по усіх парафіях, школах, сиротинцях західної і східної України.
Продовжить цикл святкувань запалення вогнів на головній ялинці
навпроти Опери. До 18 грудня її мають встановити й прикрасити елегантною ілюмінацією. А 25 грудня
на площі Ринок колядуватиме хор
„Гомін“ і відкриють традиційну для
міста шопку з дерев’яними двометровими скульптурами. Того ж
дня можна буде відвідати багато
концертів у різних локаціях — у
Будинку органної та камерної музики звучатимуть різдвяні мелодії
на органі, у філармонії тріо „Крайня
хата“ дасть концерт „Світле Різдво“, в Опері відбудеться концерт
„Курбаси. Christmas Edition“ і в
Культурно-освітньому центрі
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У Львові 7 грудня стартував
масштабний XVIII джазовий
фестиваль Jazz Bez. У межах
фестивалю до нас завітають музиканти зі США, Австрії, Норвегії,
Німеччини, Угорщини, Франції,
Італії, Бельгії, Польщі та України.
Jazz Bez об’єднає 19 міст України та Польщі. У Львові концерти
відбуватимуться у готелі „Дністер“, !FESTrepublic та у „Копальні
кави“. Фестиваль триватиме до
16 грудня.

ім. О. Довженка, що на Сихові, Назар Савко та гурт Rockoko запропонують концерт „На Різдво“. І зовсім
увечері, для тих, хто буде у центрі,
у внутрішньому дворику Ратуші —
Теплий концерт.
31 грудня оперний театр перетвориться на незвичайний
арт-об'єкт — на його фасаді буде
3D-маппінг шоу в супроводі музики
гурту „Лірвак“. Емоцій додасть використання віршів львівських поетів
й електронної музики з народними
мотивами. Різдвяний час наповнюватиметься музично-театралізованими дійствами, серед яких — концерт Руслани.
Святковий настрій ще задовго
до Нового року й Різдва забезпечують ярмарки на площі Ринок, на
проспекті Свободи й перед Культурно-освітнім центром ім. О. Довженка. На Ринку будиночки цього
разу пастельно-молочного кольору, що успішно вписалися в архітектурний ансамбль площі. Серед
виробників сувенірної продукції —
представники з Одеси й Києва. А
оберегами святкових подій у центрі
стали лемківські павуки, яких зробили майстри з Косова.
12–13 січня перед Оперою буде
конкурс льодових скульптур „Львівське бароко“. Невдовзі вісім скульпторів, які братимуть у
ньому участь, виставлять ескізи своїх робіт
у мережі.
Більш докладну
програму можна переглянути в інтернеті,
за адресою lviv.travel.
Як кажуть організатори, Львів у ці новорічно-різдвяні святкові
дні перетвориться
на єдину родину, яка
відкриває свої обійми
для всіх гостей.

13–16 грудня у кінотеатрі „Коперник“ (вул. Коперника, 9)
відбудеться фестиваль „Дні
українського кіно“. Відкриє
фестиваль тематична підбірка
найактуальніших українських короткометражок. Згодом львів’яни зможуть переглянути такі
фільми — „Сторожова застава“,
„Припутні“, „Українські шерифи“, „Кіборги“, „Коли падають
дерева“ та зануритися у процес
кіновиробництва. У кінотеатрі
проходитимуть кінопокази, а в
Етнографічному музеї на проспекті Свободи, 15 — індустріальна платформа. Слоган події —
„Наближення“. Вхід на всі події
фестивалю вільний.

Наталя ЯЦЕНКО

За матеріалами інформагенцій

Капела „Дударик“ із рок-оркестром запрошує на мюзикл-казку „Пригоди Святого
Миколая“. 17 та 19, 20 грудня
концерти відбудуться у Львівській філармонії, а 18 грудня — в
Культурно-освітньому центрі
ім. О. Довженка на Сихові. Герої
дійства зійдуться у епічному музичному двобої за віру у добро
і Святого Миколая. Музику до
вистави створено на основі хітів,
таких, як James Brown I feel good,
AC/DC Highway to hell, Queen We
are the champions тощо.
До 20 січня у кав’ярні-галереї
„Світ кави“, що на пл. Катедральній, 6, триває традиційний
різдвяний проект „Від Романа
до Йордана“. Кожен із його учасників — Остап Лозинський, Оля
Кравченко, Ярослава Ткачук,
Уляна Нищук-Борисяк, Уляна
Томкевич, Данило Мовчан — самодостатні художники зі щорічними мистецькими проектами.
Цьогоріч митці експериментували: якщо попередні роки теми
були „Вертеп“, „Львівська Богородиця“, то тепер — пейзаж, а
саме „Сніги“, в стилі іконопису.
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ УЗИМКУ
Ми вже трохи адаптувалися до зими, проте вона ще
довга й непередбачувана. Тому варто подбати про
елементарні речі, які кожному під силу.
Якщо взимку ви почуваєтеся
ведмедем, якого щоранку будильник піднімає зі сплячки, то цілком
ймовірно, що вашому організму
бракує вітаміну D. Та його дефіцит
є закономірним — сонце виглядає
з-за хмар нечасто, і, взагалі, згідно останніх наукових досліджень,
85% людей у світі мають низький
рівень цього вітаміну. А він — украй
необхідний. Бо, зважте, запобігає
появі хворіб серця, артриту, раку, а
також, що актуально в цей період,
— грипу. Тому при кожній нагоді,
коли сонячно, виходьте прогулятися, крім того, споживайте молоч-

•• У Запоріжжі проходив
Кубок України зі спортивної аеробіки, на якому політехніки вибороли бронзу. В оновленому
Палаці спорту „Юність“
24 листопада відбулися
фінальні змагання Кубку
України зі спортивної аеробіки, в яких взяли участь
команди одинадцятьох областей. Львівщину представляла збірна команда
Львівської політехніки —
Віола Лазаренко (ІКНІ),
Олеся Андріївська (ІМФН),
Юрій Когут (ІГДГ) та Вікторія Михайлова (випускниця ІКНІ). Під керівництвом
старшого викладача, майстра спорту Марти Мельничук вона виборола третє місце.
Наші студенти змагалися з найкращими
спортсменами країни в
категоріях з високою конкуренцією та показали
високотехнічні змагальні
композиції. Також під час
змагань відбувся флешмоб
150 спортсменів збірної зі
спортивної аеробіки.
•• У межах Універсіади
Львівщини відбулися
змагання серед команд

ні продукти, жовтки, кукурудзяну
олію і риб’ячий жир.
Найпростіший засіб для відновлення енергії — сон. Якщо все-таки
не можете відмовитися від перегляду
соцмереж перед тим, як заснути, то
наклейте на екран гаджетів спеціальне скло, яке блокує синій діапазон
світла. Це випромінювання, що руйнує гормон сну мелатонін. До того ж,
можна ввімкнути якусь заспокійливу
мелодію, звуки природи. Навіть якщо
ви не спите, а просто лежите розслабившись, організм відпочиває. Важливо віддатися потоку й думати про
щось приємне або взагалі не думати.

ЗВО зі стрільби з лука в
приміщенні. Спортсмени
змагалися в особистих та
командних вправах М-3,
М-4, олімпійський раунд,
„мікст“ окремо серед чоловіків та жінок. У змаганнях з класичного та блочного лука взяли участь
представники шести вишів. Лідером у вправах в
особистих змаганнях став
студент-політехнік Антон Комар. У загальнокомандному підсумку серед
чоловіків Львівська політехніка — третя.
•• Лідери гирьового
спорту на Універсіаді
Львівщини — студенти
Львівської політехніки.
Спортсмени восьми ЗВО

Однак не треба зловживати і
відпочинком — фізична активність
узимку нам лише на користь. Адже
люди, які регулярно займаються фізичними вправами, набагато рідше, ніж любителі сидячого способу
життя, хворіють застудами. Заняття
спортом, який подобається, надворі насичує організм киснем і укріплює імунітет. Помічено, що вибір
зимового виду спорту залежить від
темпераменту: холерики найчастіше вибирають сноуборд і гірські
лижі, сангвініки — лижні прогулянки й фігурне катання, флегматики
й меланхоліки — керлінг, як варіант — скандинавська ходьба. Та
основне: перед тим, як зайнятися
будь-яким спортом, не забудьте
про розминку.

нашої області (це понад
100 студентів) боролися
за першість у 8-ми вагових категоріях серед чоловіків та 6-ти серед жінок.
У особистих змаганнях
серед жінок у вправі „ривок“ найкращі результати
у різних вагових категоріях здобули такі спортсмени-політехніки — Ольга Кокун (до 48 кг), Ольга
Рокицька (до 53 кг), Марія
Блащук (понад 68 кг).
У підсумку серед жіночих команд перше
місце виборола збірна
Львівської політехніки, на
другу сходинку піднялась
команда Дрогобицького
державного педуніверситету ім. І. Франка, третє

Наталя ЯЦЕНКО

місце посіли спортсменки
Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного.
Серед чоловіків найкращими за сумою двоборства (поштовх та ривок) у вагових категоріях
стали такі представники
Політехніки — Микола
Дутка (до 63 кг), Роман
Грушка (до 85 кг), Микола Драган (до 95 кг). У
підсумку серед чоловічих
команд студенти Львівської політехніки вибороли перше місце. Другою
стала команда Львівського
державного університету
безпеки життєдіяльності,
третьою — збірна Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного.
У загальнокомандному
заліку: І місце — Львівська
політехніка (1194 очка),
ІІ місце — Національна академія сухопутних
військ ім. П. Сагайдачного (1107 очок), ІІІ місце
— Львівський державний
університет безпеки життєдіяльності (795 очок).
Підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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КРОСВОРД
Горизонтально:
3. Пристосування організму до умов
довкілля. 6. Ризикована справа, здійснювана з метою наживи; шахрайство.
7. Спортивний або театральний костюм,
який щільно облягає тіло. 9. Живописне
зображення Бога або святого. 10. Загроза
ферзеві; шах королеві. 12. Центральний
герой серії книжок „Хроніки Нарнії“; великий Лев. 14. Рух автобуса, тролейбуса
за визначеним маршрутом. 15. Обраний
на певний термін глава держави. 17. Назва міста Феодосії у XVI–XVIІ ст. 18. Особа,
яка очолює політичну партію, громадську
організацію. 19. Продукт харчування, біла
кристалічна речовина. 20. Напівкоштовний камінь, різновид халцедону. 22. Ім’я
грека з Ефесу, який у IV ст. до н. е., прагнучи здобути безсмертну славу, спалив
храм Артеміди. 23. Болотний птах, якого
стародавні єгиптяни вважали священним. 24. Глибокий, великий яр. 26. Паста
з помідорів. 28. Двоюрідний брат Гаррі
Поттера. 29. Людина, яка вкрай обмежує
свої життєві потреби, веде суворе життя.
31. У давньогрецькій міфології дочка царя
Аргосу, до якої Зевс приходив у вигляді
золотого дощу. 32. Триокий регулювальник на дорозі.
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Відповіді на кросворд, опублікований
у числі 37
Горизонтально: 7. Барибал. 8. Семестр. 9. Смальта. 10. Кентавр. 11. Прокуратор. 16. Аляска.
18. Сидр. 19. Нарада. 21. Підказка. 22. Кубертен.
23. Тореро. 25. Далі. 26. Марабу. 28. Саламандра.
32. Критика. 33. Пирогов. 34. Патріот. 35. Табівка.
Вертикально: 1. Тасманія. 2. Циклоп. 3. Кастро.
4. Шелест. 5. Тестер. 6. Ставрида. 12. Кассандра.
13. Атракціон. 14. Карпати. 15. Барнаул. 17. Квадр.
20. Арена. 24. Репортаж. 27. Амазонка. 28. Сатира. 29. Лектор. 30. Джихад. 31. Аронія.
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Вертикально:
1. Газ, у який перетворюється вода при кипінні.
2. Гостра приправа до їжі. 3. Найпростіша одноклітинна тварина. 4. Високий чоловічий співацький
голос. 5. Сходи або посіви ярих культур; городина, овочі. 6. Попереднє оголошення про майбутні театральні вистави, концерти. 8. Український
козацький діяч, гетьман Правобережної України,
соратник І. Мазепи. 9. Сукупність політичних, моральних, мистецьких поглядів, які характеризують
політичну партію, суспільство, клас; погляди, доктрина. 10. Південне плодове цитрусове дерево.
11. Загал виборців, які голосують за конкретного
кандидата чи певну партію. 13. Дружина фараона
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Аменхотепа IV, теракотове погруддя якої належить
до найзнаменитіших творів мистецтва Стародавнього Єгипту. 15. Дерев’яний брус, закріплений на
підлозі під дверима. 16. Римський історик і політик
І ст. н. е., автор „Анналів“ та „Історії“. 21. Творчий
колектив артистів театру або цирку. 23. Держава
в Азії. 25. Український письменник, культурноосвітній діяч, композитор, автор опери „Катерина“.
27. Благородний олень, із нескостенілих рогів якого
добувають пантокрин. 28. Людина, котра дає свою
кров для переливання хворому. 30. Ансамбль з
трьох музикантів-виконавців. 31. Англійський письменник, автор роману „Пригоди Робінзона Крузо“.
Склала Христина ВЕСЕЛА
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IN MEMORIAM

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ВІДОМОГО
ЖУРНАЛІСТА БОРИСА ЛЕОНІДОВИЧА
КОЗЛОВСЬКОГО
На 79-му році життя після тяжкої хвороби помер Борис Леонідович Козловський — відомий
український журналіст та громадський діяч, депутат Львівської обласної ради першого демократичного скликання, людина неспокійного серця й
постійного творчого пошуку, котра зробила багато доброго і корисного для львівської громади та
Львівської політехніки зокрема.
Його першою і єдиною справою життя була
журналістика, котрій вірно служив понад півстоліття. Після закінчення факультету журналістики
Львівського державного університету імені Івана
Франка він працював на обласному радіо, згодом
тривалий час був відомим репортером на Львівському телебаченні. У буремні 1990-ті роки за
покликом серця Борис Козловський став одним
із поборників незалежності України, проводячи
прямі телерепортажі із численних велелюдних
мітингів та зібрань, котрі поклали початок демократичним перетворенням у нашій країні.
Борис Козловський був вірним другом і соратником видатного українського державного і
політичного діяча В’ячеслава Чорновола, з яким
його пов’язувала щира приязнь і взаємоповага.
Саме за його напуттям Борис Леонідович невдовзі стає одним із засновників та очільників газети
„За Вільну Україну“, а згодом — газети „Високий
Замок“, де повною мірою виявився неабиякий
творчий журналістський хист покійного. Численні публікації за його підписом завжди викликали
живий читацький інтерес.
Виходець із Луганщини, Борис Леонідович
усім серцем полюбив Львів, котрий став для нього другою батьківщиною. Його життя і творчість

символізують єднання і соборність усіх українських земель.
В останні роки життя Борис Козловський плідно і натхненно працював у Львівській політехніці,
ставши її пристрасним літописцем. Його перу належать багато запам’ятовуючих журналістських
творів, де він розповідав про сучасне й минуле
університету, писав про людей Політехніки, починаючи від поважних професорів і закінчуючи її
простими трудівниками.
У його великому творчому доробку є також
низка книжкових видань, котрі для багатьох читачів стали справжнім відкриттям й одкровенням.
Він автор ґрунтовної історико-публіцистичної
розвідки про село Дунаїв та його людей, книг
про відновлення легендарних Дунаївських бесід
та інших видань.
Відходить у вічність наш вірний соратник і друг
Борис Леонідович Козловський. Відходить у нелегкий для України час. Своїм журналістським хистом і багатющим професійним і життєвим досвідом він міг би ще багато зробити для своєї Батьківщини, університету, друзів, та не судилося…
Єдине, що залишається нам — це світла пам’ять
про цю людину і про її справи. І цей багатий духовний спадок стане перед Господом мірилом її
праведності.
Прощаючись із ним у цей передноворічний та
передріздвяний час, висловлюємо щирі співчуття
родині та близьким покійного, а також усій академічній спільноті Львівської політехніки.
Адміністрація Національного університету
„Львівська політехніка“

Колектив кафедри програмного забезпечення ІКНІ Національного університету
„Львівська політехніка“ висловлює глибокі співчуття доценту кафедри Максиму
Михайловичу Сеніву з приводу важкої втрати — смерті
батька.

Дирекція Інституту енергетики та систем керування і колектив кафедри електромеханіки та комп’ютеризованих електромеханічних систем Національного університету „Львівська політехніка“ висловлюють щирі співчуття доценту кафедри
ЕКС, кандидату технічних наук Богдану Григоровичу Бойчуку з приводу тяжкої
утрати — смерті
матері.

Дирекція Інституту будівництва та інженерії довкілля і колектив кафедри
будівельного виробництва
Національного університету „Львівська політехніка“
висловлюють щире співчуття завідувачу кафедри, професору Мирославу Андрійовичу Саницькому з приводу
тяжкої втрати — смерті
батька.
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ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи,
які видав Національний університет „Львівська політехніка“:
залікову книжку № 1505371 на ім’я:
Мартинюк Анна Валеріївна;
залікову книжку № 1213998 на ім’я:
Астахова Олена Владиславівна;
студентський квиток № 18086581 на
ім’я: Карпа Олександр Андрійович;
залікову книжку на ім’я: Марчук Борис Олександрович;
залікову книжку на ім’я: Бехит Мохаммед;
залікову книжку на ім’я: Лозинська
Діана Юріївна;
залікову книжку на ім’я: Дзюбак Віра
Іванівна;
студентський квиток на ім’я: Нагірна
Ілона Сергіївна;
студентський квиток на ім’я: Башко
Юлія Юріївна;
студентський квиток на ім’я: Шевченко Любов Михайлівна;
студентський квиток № 12246417 на
ім’я: Струтинська Наталія Валеріївна;
студентський квиток ВК № 11828827
на ім’я: Дяченко Ігор Ігорович;
залікову книжку на ім’я: Голубничий
Дмитро Олександрович;
залікову книжку на ім’я: Бурко Наталія Дмитрівна;
залікову книжку на ім’я: Сердюк
Ярослава Валеріївна;
залікову книжку на ім’я: Мазорчук
Антон Леонідович;
залікову книжку на ім’я: Жолнович
Христина Юріївна;
залікову книжку на ім’я: Попович Дарина Віталіївна;
залікову книжку на ім’я: Левицький
Станіслав Ігорович;
залікову книжку № 1605024 на ім’я:
Гавриленко Віталій Вікторович;
залікову книжку на ім’я: Козак Володимир Ігорович;
студентський квиток № 12281150 на
ім’я: Тушин Назар Ігорович;
студентський квиток ВК № 11811973
на ім’я: Вічистий Святослав Ігорович;
залікову книжку на ім’я: Воєвідка Володимир Васильович;
студентський квиток на ім’я: Данко
Любомир Іванович.

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

1

1/2

1/4

1/8

1/16

Площа,
см2

450

220

110

50

24

Ціна, грн.

350

250

200

150

100

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

На обкладинці
(остання сторінка,
повноколірний друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

Виготовлення
рекламного блоку
на замовлення

Незалежно від місця розміщення
і розміру:
• реалізація ідеї замовника
з використанням матеріалів замовника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакцією до виготовлення кінцевого зразка — 350 грн.

Система знижок

За три публікації – 5%, більше трьох
Площа, см2
450
220
110
публікацій – 10% від суми замовленЦіна, грн.
500
350
250
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

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
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 2,79 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. № 181921

В. о. головного редактора — Наталія ПАВЛИШИН
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина МАРТИН

Редакція залишає за собою право літературного
редагування, скорочення текстів.
Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо
і не повертаємо.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН

За зміст і достовірність рекламних оголошень
відповідає рекламодавець.

культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

При передруках посилання на „Аудиторію“
обов’язкове.

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН
Комп’ютерне складання — Дмитро ГРИГОРЧАК
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