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СВЯТКОВЕ

З НОВИМ РОКОМ  
І РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Дорогі львівські політехніки!
Ми перегортаємо останню сторін-

ку 2018 року, що був ознаменований 
низкою важливих подій загальнодер-
жавного масштабу. Без сумніву, най-
значимішою з них став Об’єднавчий 
собор, який зібрався у Софійському 
соборі Києва і створив Українську 
Помісну Автокефальну Православну 
Церкву. Це — подія величезного істо-
ричного значення, котра стала сим-
волом нашої духовної незалежності. 

Україна впевнено йде до своєї 
ідентичності, тих нетлінних демокра-
тичних цінностей, які сповідує Європа 
і весь цивілізований світ. Рік 2018-й 
був переломний у цьому сенсі. Він 
дозволив нам зробити докорінну пе-
реоцінку себе, додав впевненості й 
переконаності у правильності обра-
ного шляху до євроінтеграції.

В Україні стартувала реформа загальноосвітньої 
школи. І всі ми сподіваємося, що це дозволить гармо-
нізувати весь освітній процес, поповнювати заклади 
вищої освіти добре підготовленими та професійно вмо-
тивованими абітурієнтами.

За рік якісно зміцніла армія, що мужньо бореться із 
російською агресією на сході країни і є гарантом нашої 
незалежності та суверенітету. Символічно, що віднині 
офіційним вітанням у Збройних силах та Національній по-
ліції стали крилаті слова „Слава Україні! Героям слава!“. 

Чимало важливих і знакових подій відбулося за ос-
танній рік і у нашій альма матер. Ми успішно реалізуємо 
цільову програму підвищення рівня освітньо-наукової 
діяльності, розгортаємо широкий спектр фундамен-
тальних і прикладних науково-дослідних та конструк-
торських робіт. 

Львівська політехніка за підсумками цьогорічної 
вступної кампанії перебуває в числі найкращих україн-

ських університетів, увійшла до сві-
тового рейтингу університетів Times 
Higher Education University Rankings. 

Та найголовніше наше завдання 
— не кількість, а якість! Ми мусимо 
мати найкращих студентів і най-
кращих викладачів. Тільки так мож-
на досягнути високих показників в 
освіті. У цьому сенсі важко перео-
цінити роботу нещодавно створеної 
Tech StartUp School, котра нині пе-
ретворилася на чудовий майданчик 
для тісної співпраці молодих дослід-
ників та представників бізнесу, що 
дає змогу на практиці протестувати 
запропоновані науково-технічні ідеї. 

Масштабні за складністю й обся-
гом завдання постають перед нами в 
2019 році. Йдеться насамперед про 
роботу, пов’язану із підтвердженням 
Львівською політехнікою статусу на-

ціонального університету. На якісно вищий рівень по-
трібно піднести освітньо-науковий процес, докорінно 
поліпшити результативність науково-дослідницької 
роботи, зміцнити й осучаснити матеріально-технічну 
базу, стабілізувати фінансовий стан. Я твердо пере-
конаний, що із цими завданнями ми успішно впора-
ємося. 

Сердечно вітаю всіх із Новим 2019 роком та Різд-
вом Христовим! 

Нехай ці свята — провісники життя й оновлення — 
увійдуть до вашої родинної оселі добром і радістю, 
новим натхненням на вагомі здобутки! 

Христос рождається!
Славімо Його!

Юрій БОБАЛО,  
ректор Національного університету  

„Львівська політехніка“, професор
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ЧИМ ОСОБЛИВИЙ ДЛЯ ВАС БУВ 2018 РІК,  
ЧОГО ОЧІКУЄТЕ ВІД 2019?

Святослав Березюк, студент 
другого курсу Інституту хімії 

та хімічних технологій:

„2019 присвячу 
своєму 
захопленню“

Цього року в мене особливо нічо-
го нового не було, принаймні у навчанні. 

Зрештою, взагалі не було чогось карколомного. Досить 
стабільний продуктивний рік. 2019 хочу присвятити по-
шуку своєї справи, свого покликання. Мене дуже цікавить 
мистецтво, живопис, хоча й спеціальність здобуваю іншу. 
Хочу вивчати різні стилі, форми, ідеї, як вони впливали 
на ту чи ту епоху, щоб розумітися як мистецтвознавець. 

Ольга Яремин, студентка другого курсу Інституту хімії та хімічних технологій:

„Рік був насичений подіями“
2018 рік був для мене дуже насичений. Я вступила до Політехніки одразу на дві 
спеціальності: на денну форму в ІХХТ на хімічні технології, і на заочну — в ІНПП на 
психологію. На початку було досить важко. Нині це вже другий курс і все досить ста-
білізувалося, я навчилася правильно розділяти свій час. Також ще запросили співати 
в студентський хор „Гаудеамус“. Життя в Політехніці для мене щодень, то цікавіше. Та, 
студентське життя якраз і треба прожити активно. Наступного року хотіла б ще розвива-
тися, можливо займуся танцями.

Владислав Гасин, студент першого курсу Інституту інженерної механіки та 
транспорту:

„Надалі більше працюватиму над собою“
Вступив на перший курс. Дізнався, що таке сесія, а також, що варто постійно відвіду-
вати пари і вчитися не в останній момент, а впродовж семестру. Досить легкий рік, 
повний вражень, хоча труднощі теж були. Тоді звертався за допомогою до батьків, 
адже в них більше досвіду. Та намагався також і самотужки долати якісь дрібні про-
блеми, бо життєві уроки потрібні. Хотів би надалі більше організуватися, взяти себе в 
руки. Буду намагатися більше аналізувати своє життя.

Марія Блащук, випускниця Інституту економіки та менеджменту:

„Рік був дуже стрімкий, але й цікавий“
Цей рік для мене переломний. Я завершила навчання, влаштувалася на роботу. Мала 
можливість випробувати свої сили в кількох фірмах. Зрештою, й відчути резонанс між 
навчанням в університеті і вимогами роботодавців. На загал рік був доволі стрімкий, 

багато екстремального. У новому році продовжуватиму йти в тому ж напрямі, буду 
працювати над своєю кар’єрою, шукати щось цікаве.

Опитувала Наталія ПАВЛИШИН

Ірина Когутайло, 
студентка першого 

курсу Інституту 
економіки та 
менеджменту:

„Цей рік — 
чудовий!“

Я склала успішно ЗНО, вступила на бюджетну 
форму навчання. Тобто цього року мене повністю 
поглинуло навчання. А загалом рік був досить 
легкий. А ось наступного року мрію подорожу-
вати. Дуже хочу поїхати до Італії. Мрію побачити 
всю країну, але почала б із Венеції. Вона мене 
заворожує.
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СТУДІЇ

ВІДЗНАЧЕНО НАЙКРАЩИХ СТУДЕНТІВ-НАУКОВЦІВ 

На свято Миколая переможці та призери 76-ї 
студентської науково-технічної конференції отримали 
дипломи, премії, сувеніри та диск збірника тез 
доповідей. 

Цього року в конференції взяли 
участь понад 2 тисячі студентів. 
Майже 150 осіб вийшли до друго-
го туру. З них 16 здобули перемо-
гу, ще 32 вибороли друге та третє 
місця. Їх привітав ректор Юрій Бо-
бало, наголосивши на важливості 
цього заходу, адже основна сила 
Львівської політехніки — це наші 
студенти:

— Дякую вам за те, що ви є сту-
дентами Львівської політехніки, 
переможцями науково-технічної 
конференції. Дякую, що займаєте-
ся науковою роботою і здобули такі 
успіхи. Дякую за те, що ви просто є.

Участь і здобутки у такій кон-
ференції свідчать про те, що уні-
верситет має всі можливості стати 
найкращим, а студенти, які завер-

шать навчання в ньому, — бути най-
кращими спеціалістами. Львівську 
політехніку оцінюють завдяки успі-
хам наших студентів. Юрій Яросла-
вович висловив сподівання, що ці 
студенти у майбутньому стануть 
аспірантами і працівниками нашого 
університету, адже йому потрібні 
молоді, амбітні, перспективні. 

На завершення урочистості — 
спільне фото з ректором коло ялин-
ки. Найкращих студентів привітали 
бандуристки капели „Заспів“, а та-
кож хористи вокального ансамблю 
„Аколада“. Вони виконали народні, 
новорічні пісні, колядки.

Ірина МАРТИН

ПРОДОВЖИЛИ СПІВПРАЦЮ

Академія ДТЕК і Національний універси-
тет „Львівська політехніка“ продовжили 
дію угоди про партнерство. 

Історія ефективної 
співпраці компанії ДТЕК і 
університету триває вже 
майже сім років. Упро-
довж цього часу випра-
цювали надійну й усебіч-
ну співпрацю.

У церемонії пере-
підписання угоди взяв 
участь директор Академії 

ДТЕК Євген Бондаренко 
та ректор Національного 
університету „Львівська 
політехніка“ професор 
Юрій Бобало.

Як зазначають в Ака-
демії ДТЕК, вони докла-
дають максимум зусиль, 
щоб студенти і випускни-
ки кращого технічного уні-

верситету Західної Украї-
ни мали можливість реа-
лізувати свої професійні 
здібності на підприєм-
ствах компанії ДТЕК. Од-
ним із пріоритетних зав- 
дань, яке Академія ста-

вить перед собою — яко-
мога більше підтримувати 
ініціативи університету та 
сприяти зближенню тео-
ретичних і практичних 
знань студентів.

Н. П.
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СТУДІЇ

МОЛОДІ ГЕОДЕЗИСТИ СПІЛКУВАЛИСЯ НА ГЕОТЕРАСІ

У Львівській політехніці відбулася ІІІ Міжнародна конференція 
молодих науковців. Її учасники поділилися здобутками, 
представили свої нові розробки.

Три роки тому при-
водом організувати 
таку конференцію було 
200-ліття Львівської полі-
техніки. Захід вдався, ним 
зацікавилися українські та 
закордонні молоді геоде-
зисти з Польщі, Німеччи-
ни, Латвії, Чехії, Словаччи-
ни, Молдови, США, Ірану. 
Відтак вирішили збирати-
ся щороку. Розповідає го-
лова Ради молодих вчених 
ІГДГ, голова наукового то-
вариства студентів, аспі-
рантів та молодих вчених, 
секретар оргкомітету кон-
ференції Ігор Савчин:

— Молоді дослідники 
геодезії зацікавлені „Гео-
терасою“. Цього разу на 
конференцію зареєстру-
валося близько 170 осіб. 
Як і в попередні роки, 
серед доповідачів — не 
лише українці, а й латвій-

ці, поляки, свої матеріали 
надіслали іранці. Особ- 
ливістю нашого заходу є 
те, що не обмежуємося 
доповідями, тобто розпо-
відями про власні здобут-
ки (цього було б замало), 
а позиціонуємо цей захід 
як платформу для пошуку 
партнерів, ґрантів, різних 
наукових розробок. 

Упродовж трьох днів 
молоді геодезисти про-
слухали кілька доповідей 
наукового і науково-по-
пулярного спрямування. 
Це огляд результатів гео- 
радарних досліджень 
острівних льодовиків 
Аргентинських островів; 
оцінка земель сільсько-
господарського при-

значення; інноваційні 
ГНСС-рішення функціо-
нування і розвиток пост-
майнінгових геосистем 
західного регіону Украї-
ни тощо. Працювали три 
секції: геодезія, геоди-
наміка, геологія та мо-
ніторинг; фотограмме-
трія, картографія та ГІС; 
землеустрій, кадастр 
територій та точне зем-
леробство. Саме у цих 
основних напрямах нині 
працюють геодезисти.

Підприємства, які ви-
готовляють геодезичне 
обладнання, привезли 
свої моделі для показу: 
літаки, приймачі. Серед 
учасників є випускник 
Львівської політехніки 
Юрій Преподобний, який 
очолює фірму, що розроб- 
ляє 3Д-приладдя. 

Конференція молодих 
геодезистів — це живе 
спілкування ділення до-
свідом, налагодження 
співпраці. 

Ірина МАРТИН

ТЕХНІЧНІ СЕМІНАРИ  
У ЛАБОРАТОРІЇ SIEMENS
Упродовж двох днів інтенсивних слухань викладачі 
та студенти електротехнічних спеціальностей 
збагатилися знаннями зі свого фаху.

Затишне приміщення, сучасні 
комфортабельні меблі, а найваж-
ливіше — сучасне обладнання та 
медіапроектор. Це лабораторія 
Siemens. Упродовж двох днів сюди 
охоче приходили зацікавлені слу-
хачі, які прагнуть збагачуватися 
знаннями, передавати їх студен-
там, аби витримувати найвищі кон-
куренції на ринку праці. 

Як розповів директор регіо-
нального підприємства Західне ДП 
„Siemens-Україна“ Ігор Горбковий, 
цими заняттями фактично розпо-
чалася серія технічних навчань від 

компанії, адже щоб студен-
ти опанували техніку, їм не-
обхідно надати теоретичні 
знання з програмування контроле-
рів Simatic S7 1500, S7 1200, з про-
грамного продукту Portal V15.1, на 
основі якого програмуємо сучасні 
технологічні контролери. 

Учасникам лекцій також розпо-
віли про сучасну технологію про-
грамування сучасних контролерів, 
їхнє застосування у технологічних 
процесах.

Другого дня була нагода оз-
найомитися з відомою технікою 

Sinamics, а також пускорегулю-
вальною сучасною апаратурою, 
що інтегрується в системі автома-
тизації.

До організування занять долу-
чилося четверо лекторів, зокрема 
спеціаліст з програмного забезпе-
чення і спеціаліст з технологічного 
обладнання Simatics, а також із тех-
нологічного оснащення частотників 
Siemens. 

Ірина МАРТИН
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СТУДІЇ

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ДІЄ

Моніторингова група Національного Еразмус+ офісу 
в Україні здійснила візит до Львівської політехніки. 

Фахівці програми Іванна Ата-
манчук та Вероніка Єфименко зу-
стрілися зі студентами, виклада-
чами та відповідальними за між-
народну співпрацю на кафедрах, 
а також із працівниками Еразмус- 
офісу Центру міжнародної освіти 
університету. 

— Це дуже важлива подія, 
адже програма Еразмус+ КА1, у 
якій Львівська політехніка бере 
участь, діє на державному рівні. 
Щоб кількість міжнародних ака-
демічних обмінів зростала, треба 
чітко дотримуватися вимог, відпо-
відно до Міжнародної хартії Ераз-
мус+. Інформацію про це потрібно 
максимально поширювати, — роз-
повідає очільниця Центру міжна-

родної освіти Львівської політех-
ніки Наталя Гоц. 

На зустрічі в Еразмус-офісі уні-
верситету його працівники інфор-
мували про роботу за цією програ-
мою та про відповідні документи 
своєї діяльності. Інформація про 
всі 17 конкурсів, які вже оголоше-
но студентам, аспірантам, викла-
дачам, адміністрації, є на сайті. 

На зустрічі зі студентами, які 
вже скористалися програмою і з 
тими, які не пройшли за конкур-
сом, розгорілася дискусія про дос-
від участі в Еразмус+, позитивні 
моменти і проблеми. Результатом 
стало рішення створити спільноту 
студентів-випускників програми 
академічної мобільності Еразмус+, 

які мають ширші можливості пра-
цевлаштування як в Україні, так і в 
Європі. Відтак вони зможуть діли-
тися своїм досвідом із майбутніми 
учасниками програми. 

Аналогічно своїм досвідом поді-
лилися викладачі. Коли до розмови 
долучилися відповідальні за між-
народну діяльність кафедр, пред-
ставники Еразмус-офісу порушили 
питання доступності та прозорості 
програми. 

Центр міжнародної освіти ін-
формував моніторингову комісію 
про те, як саме конкурс відбува-
ється в університеті. Представниці 
комісії відповіли на численні запи-
тання учасників зустрічі. Загалом 
роботу Львівської політехніки ви-
знали позитивною, однак доклад-
нішу оцінку з цього приводу буде 
висвітлено у відповідному звіті ко-
місії.

Ірина МАРТИН

КУРСИ, ЯКІ ДАЮТЬ НОВІ МОЖЛИВОСТІ

Випускникам курсів перепідготовки колишніх 
військовослужбовців у рамках проекту „Україна-
Норвегія“ урочисто вручили сертифікати про 
завершення навчання. У заходах взяв участь ректор 
Політехніки Юрій Бобало, а також військовий аташе 
Королівства Норвегія в Україні Бойє Гардер Ліллеруд.

Отож, за програмою „Інформа-
ційні технології та англійська мова“ 
цього разу випустили 32 осіб. До 
проведення осінньої сесії курсів, 
що вже стали традиційними для 
Львівської політехніки, долучили-
ся три інститути: адміністрування 

і післядипломної освіти, гумані-
тарних і соціальних наук, комп’ю-
терних наук та інформаційних 
технологій, а також Міжнародний 
центр професійного партнерства 
„Інтеграція“ (його очільниця Ніна 
Гайдук), координаторка проек-

ту „Україна-Норвегія“, що діє при 
Міжнародному фонді соціальної 
адаптації, Ольга Філіна. Випуск- 
ників привітав заступник голови 
Львівської міської ради Андрій Мос- 
каленко, представник ГО „Нове 
суспільство України“ Костянтин 
Левченко. Модерувала захід пред-
ставниця правління Міжнародного 
фонду соціальної адаптації, яка у 
Львівській політехніці відає про-
ектом „Україна-Норвегія“, Тетяна 
Шаповалова.

— Такі програми дуже цінні і 
важливі. Ми приймаємо на нав-
чання людей, які тією чи іншою 
мірою причетні до АТО. На курси 
перепідготовки приходять люди з 
різними надіями. Закінчивши це ко-
роткотривале навчання, вони отри-
мують багато можливостей. Дуже 
сподіваємося, що спеціальність, 
яку ви здобули під час перепідго-
товки, знадобиться вам у житті. 
Але пам’ятайте, що Львівська по-
літехніка завжди відкрита для вас, 
вона вже стала вашим університе-
том, — зазначив ректор Юрій Бо-
бало.

Ірина МАРТИН
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СТУДІЇ

ПАМ’ЯТІ ВІДОМОГО АРХІТЕКТОРА
В  ІАРХ відбулася наукова конференція „Андрій Шуляр 
та його внесок у розвиток архітектури, містобудування, 
збереження архітектурної спадщини Львівщини“.

Захід відбувся в теплій і дружній 
атмосфері. Прозвучало багато спо-
гадів людей, які знали відомого ар-
хітектора і свого часу спілкувалися 
з ним. До організування конферен-
ції долучилися фахівці Департамен-
ту архітектури та містобудування, 

Обласної організації спілки архі-
текторів України. Їхні представники 
привітали учасників заходу. 

Серед тих, хто поділився спога-
дами, — сини Андрія Шуляра: Віта-
лій, старший викладач кафедри ар-
хітектури та реставрації нашого уні-

верситету та Андрій, співзасновник 
київської агенції Urban Curators, за-
відувачка кафедри містобудування 
Галина Петришин, доцент кафедри 
дизайну та основ архітектури Оре-
ста Ремешило-Рибчинська.

На конференції йшлося про 
внесок Андрія Шуляра в розвиток 
архітектури, містобудування, збе-
реження архітектурної спадщини, 
містобудівний розвиток, проблеми 
та практику пам’яткоохоронної ді-
яльності радянського періоду Льво-
ва та Львівщини у другій половині 
ХХ століття. 

Ірина МАРТИН

ЗАВЕРШЕННЯ КАЛЕНДАРНОГО РОКУ НА ВЧЕНІЙ РАДІ

На останньому цьогорічному засіданні йшлося про 
перепідготовку та атестацію кадрів вищої кваліфікації, 
захищені докторські, а також про зміни у правилах 
прийому на навчання.

Засідання розпочалося з при-
вітань. Окрім нагородження най-
кращих студентів, відзначення 
викладачів, науковців, Львівська 
політехніка отримала сертифікат 
компанії „Бюро Верітас Україна“, 
який свідчить про те, що в універ-
ситеті  керування якістю здійсню-
ють відповідно до міжнародних 
стандартів. 

Заслухавши інформацію про-
ректора з наукової роботи Наталії 
Чухрай про підготовку та атестацію 
кадрів, засідателі дійшли висновку, 

що в університеті є всі передумови 
для підготовки наукових та науко-
во-педагогічних кадрів. Однак не в 
усіх інститутах захищають канди-
датські та докторські відповідно до 
укладеного графіка, в окремих по-
меншало вступників до аспіранту-
ри і докторантури. Наталія Чухрай 
також розповіла про хід експери-
ментування з присудження ступеня 
доктора філософії. 

Зміни у вступі на навчання сто-
суватимуться термінів подання 
документів та творчих конкурсів 

в ІАРХ. Будуть дійсні сертифікати 
ЗНО останніх трьох років, а іно-
земної мови — двох. Обов’язко-
вою умовою отримання сільського 
коефіцієнта буде завершення нав-
чання у сільській школі. Вступники 
на базі молодшого спеціаліста (ви-
пускники коледжів) повинні пода-
ти результати ЗНО, відповідно до 
міністерських вимог. Побільшає 
спеціальностей до магістратури, 
на які складатимуть ЗНО з інозем-
ної мови. А пільги при вступі ма-
тимуть учасники всіх бойових дій 
та діти з родин, де є понад п’ятеро 
дітей. Про ці зміни інформував від-
повідальний секретар приймальної 
комісії Михайло Гончар. 

Ірина МАРТИН

Спростування

НАЙКРАЩІ НАУКОВІ ВИДАННЯ ПОЛІТЕХНІКИ
Дорогі читачі! У числі 38 на 6 с. 

через недостовірну інформацію, на-
дану редакції, допущено помилку. 

Отож переможцями слід вважати: 
•  у номінації „Найкраща моногра-
фія“ перемогу здобули: „Структу-
ра і динаміка геофізичних полів у 
Західній Антарктиці“ Володимира 
Бахмутова, Корнилія Третяка, Ва-
лентина Максимчука та ін. (І пре-
мія), „Просторове моделювання 
емісії парникових газів від стаціо-

нарних 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 ви-
знано: „Теоретична механіка“ 
Ігоря Кузя, Ярослава Зінька, Та-
мари-Надії Ванькович та ін. (І пре-
мія), „Психологія особистості“ Ми-
рона Варія (ІІ премія) і „Chemical 
reaction engineering. Mathematical 

description, modeling, optimization“ 
Зоряна Піха (ІІІ премія);
•  призерами номінації „Найкра-
щий навчальний посібник“ стали: 
„Культура мовлення: особливос-
ті, завдання та цікавинки“ Оксани 
Микитюк (І премія), „Математич-
ний аналіз функції дійсної змінної“ 
Христини Дрогомирецької, Петра 
Каленюка, Мирослави Клапчук, 
Григорія Понеділка (ІІ премія), „Міс- 
тобудівне проектування. Частина 
І: Місто як об’єкт проектування“ та 
„Містобудівне проектування. Час- 
тина ІІ: Проектування структурних 
елементів міста“ Галини Петри-
шин, Богдана Посацького, Юлії Ідак 
(ІІІ премія).
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РІК БУВ НАСИЧЕНИЙ НАУКОЮ

Понад 150 публікацій, два ґрантові дослідження, звання 
„Найкращий молодий науковець ІНЕМ“, захист кандидатської. 
Усе це Марта Адамів здобула за останніх вісім років. До того 
вона чудово вчилася, втішалася студентськими буднями, мріяла 
працювати за фахом і не думала про жодну науку.

Спонтанне рішення 
виявилося вдалим

Цієї осені напередодні Всесвіт-
нього дня науки доцент кафедри 
зовнішньоекономічної і митної ді-
яльності, заступниця завкафедри 
з навчально-методичної роботи 
Марта Адамів стала лауреаткою 
премії Львівської обласної держад-
міністрації та Львівської обласної 
ради. Ця відзнака стала для неї пуб- 
лічним визнанням плідної наукової 
діяльності. 

Здебільшого люди, схильні до 
наукової роботи, починають це 
розуміти на третьому-четвертому 
курсах. Часто студента до цього 
підштовхує викладач. У моєї спів-
розмовниці було по-іншому. Відко-
ли вступила, мріяла після закінчен-
ня навчання працювати на якомусь 
підприємстві. Однак під час перед-
дипломної практики в банку зрозу-
міла, що це їй надто одноманітно. 

— А ще я була дуже сором’яз-
лива. Тому навіть якби тоді заці-
кавилася наукою, то, очевидно, не 
наважилася б їхати на якусь кон-
ференцію чи змагатися на конкурсі 
наукових робіт, — розповідає пані 
Марта. — Коли постало питання, 
що ж робити після університету, 
мій хресний тато, кандидат медич-
них наук, запропонував спробувати 
себе в науці.

Відтак ще до вступу в аспіран-
туру Марта Адамів обрала собі 
наукового керівника — завідувач-
ку кафедри ЗМД Ольгу Мельник, 
вирішила досліджувати антисипа-
тивний менеджмент, тобто випере-
джувальне управління на засадах 
слабких сигналів. На підставі такої 
інформації підприємство має мож-
ливість підготуватися до будь-яких 
потенційних явищ, що впливають 
на його діяльність. 

Спочатку обмежувалася теоре-
тико-методологічними концепту-
альними засадами, а надалі вда-
лася до прикладного характеру, 

тому запропонувала свої методичні 
розробки керівникам двох підпри-
ємств. 

Можливості ґрантів
Після захисту кандидатської 

Марта Адамів почала вивчати со-
ціально-економічну діагностику, 
а два роки тому спільно з Ольгою 
Мельник виграла грант Президен-
та України з гармонізації та уніфі-
кування нормативно-методичної 
бази соціально-економічної діа-
гностики, зокрема в умовах Єв-
роінтеграції. Вдалося написати 
науково-дослідну роботу на цю 
тематику, захистити її в МОН, ви-
дати спільну монографію та наукові 
публікації… Словом, молода науко-
виця щораз більше поглиблює свої 
дослідження саме в галузі соці-
ально-економічної діагностики, 
яка передбачає оцінювання стану 
різних параметрів діяльності під-
приємства, зокрема адаптування й 
уніфікування українських методик 
до європейських стандартів. 

— Ми вивчали найкращий дос-
від провідних міжнародних органі-
зацій у різних країнах світу щодо 
діагностики загрози банкрутства, 
кредитоспроможності й інвести-
ційної привабливості. Отож, ви-
явили суперечності та пробле-
ми, запропонували шляхи їхнього 
розв’язання. 

Цього року Марта Адамів знову 
кардинально змінила тематику й у 
співавторстві з Ольгою Мельник й 
Андрієм Тодощуком виграла ґрант 
Президента України на досліджен-
ня реформування митної системи 
України в умовах Євроінтеграції. 
Це особливо актуально, адже на 
часі — реформування національної 
митної системи. 

Що Вам дають ґранти? — запи-
тую у співрозмовниці.

— Насамперед можливість 
поглиблювати свої наукові до-

слідження. Також вони дисци-
плінують, змушують більше часу 
працювати, бо є конкретні тер-
міни, вимоги. Також це суттєва 
фінансова підтримка й додаткові 
поїздки. Завдяки гранту я цього 
року опублікувала 8 тез допові-
дей, 8 наукових статей і моно-
графію. 

Молода науковиця двічі брала 
участь у літніх школах — в Есто-
нії і Швеції. Це нагода поділитися 
результатами власних надбань і 
послухати молодих дослідників 
із різних країн, подискутувати і 
почути слушні пропозиції до по-
глиблення власних досліджень. 

Не наукою єдиною
Марті Адамів подобається не 

лише досліджувати, а й працюва-
ти зі студентами, ділитися з ними 
результатами своїх здобутків. Пані 
Марта читає соціально-економічну 
діагностику діяльності підприємств 
(де власне може розкрити сучасні 
аспекти дисципліни), бюджетуван-
ня зовнішньо-економічної діяльно-
сті, управління витратами підпри-
ємства.

— Свої лекції будую як діалог, 
віддаю перевагу спілкуванню зі 
студентами, адже вони доволі 
активні, обізнані, ставлять цікаві 
запитання. Намагаюся їм прищеп- 
лювати почуття сумління та відпо-
відальності. 

У викладанні Марта Адамів ак-
тивно послуговується віртуальним 
навчальним середовищем. Вважає, 
що це найбільше потрібно студен-
там, які вчаться за індивідуальними 
графіками, а також заочникам.

Молода дослідниця також ціка-
виться музикою, адже свого часу в 
музичній школі навчилася грати на 
фортепіано й бандурі. Активно зай- 
мається класичною гімнастикою, 
йогою й пілатесом.

Ірина МАРТИН
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СТУДІЇ

СТУДЕНТ  ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ —  
ПОМІЧНИК НЕЗРЯЧИМ

Магістр другого курсу кафедри програмного 
забезпечення Інституту комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій Дмитро Новак — автор і 
розробник додатка для орієнтування незрячих осіб 
у просторі.

Усе почалося зі знайомства з 
вінничанкою, котра займається 
інноваційними проектами у своє-
му місті.

— Вона розповіла про один із 
таких — на підприємстві, що за-
безпечує робочими місцями лю-
дей з інвалідністю, розміщували 
звукові маячки-орієнтири для 
незрячих працівників. Я подумав, 
що було б класно, якби такі ма-
ячки несли певну інформаційну 
цінність, а не лише звукові сиг-
нали. Озвучив цю ідею на кафед- 
рі програмного забезпечення як 
варіант для магістерської робо-
ти, оскільки, окрім сигналів на 
світлофорах, я ніколи не бачив 
аналогів. До Ресурсного центру 
освітніх інформаційних техно-
логій для осіб з особливими по-
требами, що є в нас у Політехніці 
мене скерував керівник роботи 
професор Дмитро Федасюк. Там 
розповіли, що ідея не нова — зву-
кові маячки вже є у тростинах, 
спеціальних браслетах тощо, і 
порадили зробити щось таке, що 
би працювало індивідуально. Так 
з’явилася ідея створити програм-
но-апаратний засіб, який допо-
магає орієнтуванню, — розпові-
дає Дмитро.

Робота над додатком тривала 
4 місяці (серпень-листопад 2018 
року). Політехнік створив мобіль-
ний додаток і web-клієнта (сайт), 
через який можна наповнювати 
застосунок необхідною інфор-
мацією. Для цього потрібно при-
дбати будь-який Bluetooth-ма-
ячок, вказати його МАС-адресу 
на сайті, прикріпити до неї текст, 
який згодом програма озвучу-
ватиме незрячій людині, розмі-
стити давач, попередньо зазна-
чивши місце його розташування. 
Коли незрячий проходитиме повз, 
його смартфон через Bluetooth 
розпізнаватиме маячки навколо 

і повідомлятиме про їх наявність 
сигналом (що ближче маячок, 
то гучнішим буде сигнал), далі 
супровідний текст звучатиме у 
динаміку смартфона або через 
навушники.

— Такі маячки можуть не лише 
повідомляти людину, де вона пе-
ребуває, а й, наприклад, інформу-
вати про те, що є попереду та на 
якій відстані, чи є поріг або схо-
динки на шляху, якщо є, то скільки 
їх, чи можна скористатись ліфтом 
тощо, — зауважує розробник.

Також політехнік створив мапу, 
що відображатиме розміщення 
вже встановлених маячків, дозво-
лятиме читати прив’язані до них 
тексти й інформацію про авторів. 
У майбутньому студент планує, 
щоб додаток відстежував міс-
церозташування користувача та 
„підтягував“ інформацію про всі 
маячки поблизу. Аби програма 
працювала, на смартфон потрібно 
встановити спеціальний застосу-
нок. Дмитро переконує — це не 
проблема:

— Сучасні технології суттєво 
допомагають покращити процес 

орієнтування у просторі — нез-
рячі вміють класно користува-
тися смартфонами, можуть са-
мостійно добиратися на роботу, 
їздити транспортом. Окрім цьо-
го, я значно спростив інтерфейс 
додатка — достатньо відкрити 
його та натиснути на єдину кно-
пку, далі програма працюватиме 
у фоновому режимі, щоб не за-
важати користуватися навігато-
ром чи іншими функціями. Коли 
застосунок знайде неподалік 
Bluetooth-маячок, він озвучить 
текст. 

Інформаційна цінність пові-
домлення залежатиме від того, 
хто його записав. Спеціальних 
осіб-наповнювачів сайту не буде. 
Відкрита система дозволятиме 
всім охочим стати корисними для 
незрячих.

— Надалі проект може стати 
соціальним, тому я зробив так, 
щоб система не вимагала ре-
єстрації, авторизації, підтвер-
дження даних — можливо, люди-
на бажає зберегти анонімність, 
або не хоче реєструватися, щоб 
розмістити один маячок. Важко 
сказати, перевага це чи недолік, 
але я покладаюся на совісних лю-
дей, тому вважаю, що простішою 
буде програма, то легше буде 
взаємодіяти — не завжди це буде 
молодь, яка класно „шарить“ у 
нових технологіях, — розповідає 
студент.

Наразі розроблено застосу-
нок, веб-клієнта, базу даних та 
сервер, що приймає, обробляє 
та передає інформацію на смарт-
фони. Наразі це лише науковий 
проект, але політехнік не бачить 
перешкод, щоб перетворити його 
на соціальний:

— У тестовому режимі дода-
ток можна запустити в одному із 
корпусів Політехніки — визначити 
поведінку цих давачів, удоскона-
лити їхню роботу, а потім, можли-
во, виходити й на масштаби міста. 
Якщо будуть охочі допомагати, зо-
крема й технічно — я лише радий, 
мені не шкода поділитися проек-
том.

Анастасія МОЗГОВА
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СУСПІЛЬСТВО

ВЗИМКУ ЦЕНТР СТУДЕНТСЬКОГО КАПЕЛАНСТВА — 
БАГАТИЙ НА ПОДІЇ

Є традиції, які з часом набирають сили і розгортаються 
ще більше. Центр студентського капеланства ЛА УГКЦ 
упродовж року веде активну роботу з молоддю та 
дітьми не лише Львова, а й східних теренів України. Та 
саме період зимових свят у них чи не найактивніший. 
Що від Миколая і аж до весни планують зробити, 
розповів керівник ЦСК ЛА УГКЦ отець Юрій Остапюк.

Дбають про 
наймолодших

У час найочікуванішого дитячо-
го свята Миколая активісти Цен-
тру DoBro організували для сиріт 
із Краковецької школи-інтернату 
(Яворівський район) екскурсійну 
поїздку до Львова. Тут на дітлахів 
очікувало справжнісіньке свято. У 
лютому також планують привезти 
деяких вихованців Буківського ди-
тячого будинку-інтернату (Старо-
самбірський район) для дівчаток 
із особливими потребами. Для них 
теж готують програму, наповнену 
іграми, цікавою екскурсією та теп- 
лим спілкуванням. Окремо відбу-
лося свято для парафіян храму Бла-
женного свщмч. Олексія Зарицько-
го, а також дітей, які займаються в 
гуртку „Круть-Верть“. Як і щороку, 
з Миколаєм ходили до учасників 
Центру студентського капеланства.

— Наше DoBro динамічно зрос- 
тає. До роботи долучаються не 
лише студенти, а й усі охочі. Є во-
лонтери, які час до часу з нами на 
окремих акціях, а є ті, що від са-
мого початку творять цей проект. 
Цьогоріч значно розрісся і студент-
ський театр „САД“. У нової коорди-

наторки Каріни Прокопенко чудове 
бачення його розвитку. Маємо ідею 
сценічно поставити твори провідних 
українських письменників, — роз-
повідає отець Юрій. — Уже з онов-
леним акторським складом готу-
вали виставу на тему Андріївських 
вечорниць. Із нею молодь побувала 
в різних інститутах Політехніки зо-
крема в ІБІД, в Національній акаде-
мії сухопутних військ імені гетьма-
на Петра Сагайдачного, а також у 
Військовому коледжі сержантського 
складу та Інституті морально-пси-
хологічного забезпечення ЗСУ. 

Робота з молоддю 
набирає нових 
масштабів

Та робота зі студентською мо-
лоддю лише цим не обмежується. 
Від початку навчального року щові-
вторка у каплиці храму відбувають-
ся тематичні зустрічі зі студентами, 
нещодавно також і з молодими ро-
динами. Щочетверга (вже не перший 
рік) збирається молодь на СтудДень.

— Наші зустрічі мають визначені 
теми. Завжди намагаємося глибоко 
їх розкрити. Для цього підбирає-
мо фахових лекторів. Кожен із них 

старається подавати тему з іншого 
ракурсу, щоб глибше в неї занури-
тися. Давно поставили перед со-
бою завдання виховувати в молоді 
усвідомлення, що духовність — це 
не щось архаїчне, вона чудово по-
єднується зі сучасністю. Приємно, 
що віднедавна до нас приходять не 
лише студенти, а й старша молодь. 
Це означає, що теми, які обговорює-
мо, актуальні для різного віку, — до-
дав священик. 

Нині напрацьовують ще один 
проект, який планують втілювати 
спершу у Львівській політехніці, — 
формаційні зустрічі для викладачів. 

Спрямованість на Схід
Особливо завантаженими для 

активістів ЦСК буде січень-лютий. 
У цей час їхні акції будуть між Захо-
дом і Сходом країни. Продовжить 
започаткований проект Школа мо-
лодіжного лідерства, що націлена 
на розвиток лідерства в дітей і мо-
лоді східних регіонів. Для їхнього 
навчання запрошують психологів, 
аніматорів, HR, будуть вивчати 
командотворення, таймменедж-
мент… 

— Наша мета — згуртувати тих, 
хто хоче в собі віднайти й сфор-
мувати лідерські якості. Нині ми 
зосередилися в Костянтинівці, де 
зібрали також активну молодь із 
Красногорівки, Новодонецька. По 
два дні щомісяця відбувалося нав-
чання. А від 2 до 5 січня у Львові 
організуємо для учасників проекту 
(їх трохи більше десяти) модульний 
тиждень, — каже отець Юрій. 

У такий спосіб Центр студент-
ського капеланства планує згурту-
вати і сформувати ту молодь, яка 
зможе згодом впроваджувати ціка-
ві проекти у своїх містах. 

Не сидітимуть по домівках акти-
вісти ЦСК і на Різдвяні свята. Від 5 
до 9 січня провідуватимуть наших 
воїнів. Їхній шлях із різдвяним вер-
тепом і радісною новиною проля-
гатиме через різні міста — від Кос-
тянтинівки до Маріуполя. 

А вже від 22 до 24 січня до Льво-
ва привезуть дітей із Красногорівки 
й Торецька. Для них заплановано 
не лише екскурсії, а й спілкуван-| С
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СУСПІЛЬСТВО

„БАТЬКИ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ“ 
Науково-технічна бібліотека Львівської політехніки у 
своїй діяльності давно вже вийшла за межі призначення 
книгозбірні. Декілька разів щомісяця тут відбуваються 
різноманітні зустрічі, презентації, дискусії. Також 
працівники НТБ є активними волонтерами і не 
втомлюються допомагати нашим воїнам. Так, нещодавно 
тут відбулася унікальна за своїм емоційним наповненням 
фотовиставка — „Батьки Небесного Легіону“. 

Експозицію організували у 
співпраці з Львівським центром 
надання послуг учасникам бойових 
дій. Представлені роботи, автор-
кою яких є фотохудожниця Ірина 
Баранська-Вороніна, відображають 
один день із життя батьків загиблих 
Героїв. Як наголосили на відкритті 
виставки, невимовний біль та гор-
дість за синів поріднив між собою 
таких різних людей. 

Мисткиня поділилася історією 
втілення цієї ідеї та переживання-
ми, коли продумувала, як має че-
рез фотографію передати глибину 
душі матерів і батьків, які втратили 
найрідніше — дітей. Вона прожи-
вала один день із батьками заги-
блих героїв, намагаючись зловити 
ту емоційну мить, яка б закарбо-
вувалася в серцях кожного, хто 
оглядатиме ці роботи і не давала 

забувати про наших героїв та їх 
батьків. 

Також ця експозиція мала ще 
одну шляхетну місію — приверну-
ти увагу всіх небайдужих до по-
треби дитини-сироти, батько якої 
загинув в АТО і нині її виховують 
бабуся й дідусь. Цього дня в НТБ, 
завдяки небайдужості присутніх, 
серед яких було досить багато 
студенів, вдалося зібрати 6300 
гривень.

— Так, у нашій країні триває 
війна, але ми маємо жити далі. Ці 
люди стали платою за наше життя. 
Тож, коли буде спокуса вчинити 
щось проти сумління, пам’ятаймо, 
як дорого заплачено за кожен наш 
день, — наголосив ветеран АТО 
Тарас Бортнічук. 

Він підкреслив і те, наскільки 
важливим є щире просте спілку-
вання з воїнами, які повертаються 
з місця бойових дій, та батьками, 
які втратили своїх дітей на війні.

На завершення презентації рек-
тор нашого університету професор 
Юрій Бобало поділився думками 
від побаченого й почутого, зазна-
чивши, що кожен переживав це 
по-своєму. Та ця виставка мала б 
спонукнути кожного не забувати 
про шанобливе ставлення до сво-
їх батьків. Бо діти для мами й тата 
— найрідніші у світі і вони завжди 
любитимуть і підтримуватимуть їх.

Наталія ПАВЛИШИН

ня із психологом Олександром 
Гальчинським, який тривалий час 
практикує в ізраїльській армії. Він 
погодився щомісяця через скайп 
організовувати тренінги. Фаховий 
психолог добре розуміє мету на-
ших поїздок на Схід і його думка 
стане для нас вагомою підтримкою 
для кращого розуміння, як діяти в 
умовах війни. Також планують та-
кий проект і для родин. 

2018 рік був дуже 
щедрий на проекти 

Нам вдалося зробити дуже ба-
гато запланованого. Звичайно, не 
все вдавалося, як нам хотілося. 
Але зуміли протистояти багатьом 

викликам. Волонтери, які постій-
но з нами, стали значно зріліші — 
зрозуміли, навіщо і що робимо на 
Сході. 

Центр студентського капелан-
ства розростається. Вже нині три-
вають перемовини із керівництвом 
Університету банківської справи. 
Розпочали роботу з Українською 
академією друкарства. Загалом 
Центр студентського капеланства 
провадить свою діяльність уже в 
десяти львівських університетах.

— Там, де ми влилися нещодав-
но, робота ще лише розвивається. 
Робимо те, що й всюди, але не 
завжди все спрацьовує. Тому шу-
каємо способи праці. Нам важливо 
змінити усвідомлення, що свяще-

ник не лише має бути присутній 
на урочистих заходах, а повинен 
допомагати формувати універ-
ситетську спільноту. Хотілося б 
дати життя університетській ка-
плиці УАД. А студентам донести, 
що з капеланом можна творити 
студентське життя, волонтерство, 
спілкуватися. Це тривалий процес, 
але він дає чудовий результат, — 
додав отець Юрій Остапюк.

Цьогоріч на підмогу капеланам 
у їхній роботі зі студентами при-
йшли також тридцятеро семіна-
ристів. Їхня підтримка уможливила 
залучення більшої кількості молоді 
до діяльності ЦСК.

Наталія ПАВЛИШИН
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СУСПІЛЬСТВО

НАШ КАЛЕНДАР
20 грудня — День української міліції. 
22 грудня — День енергетика. 
1 січня — Новий рік.
7 січня — Різдво Христове.

Пам’ятні дати
20.12.1899 — народився Іван Пільгук, 
український письменник і літерату-
рознавець.
21.12.1556 — народився митрополит  
Петро Могила, український громад-
ський та церковний діяч, письменник, 
фундатор Київської колегії.
24.12.1920 — народився Святослав Ка-
раванський, учений, перекладач та 
правозахисник, автор „Практичного 
словника синонімів української мови“.
24.12.1937 — народився В’ячеслав Чор-
новіл, український журналіст, політик, 
один із засновників Народного руху.

25.12.1926 — помер Олександр Барвiн-
ський, український громадський діяч, 
історик та мемуарист.
26.12.1898 — народився Євген Плужник, 
український поет. 
27.12.1822 — народився Луї Пастер, 
французький мікробіолог і хімік, який 
розробив метод профілактичної вак-
цинації проти сибірки, сказу і запропо-
нував метод стерилізації.
29.12.1723 — помер у Петропавловськiй 
фортецi в Петербурзi наказний геть-
ман Павло Полуботок.
31.12.1872 — народився Василь Кри-
чевський, український живописець, 
архiтектор i графiк.
31.12.1877 — народився Гнат Хоткевич, 
український письменник, актор i мис-
тецтвознавець.
1.01.1896 — народився Василь Касіян, 
український художник.
1.01.1909 — народився Степан Бандера, 
Провідник Організації Українських На-
ціоналістів (ОУН).

2.01.1882 — народився Іван Огієнко, 
український мовознавець, дослідник 
української культури, релігійний і гро-
мадський діяч.
3.01.1919 — Українська Національна 
Рада в Києві ухвалила постанову про 
возз’єднання ЗУНР з УНР.
6.01.1742 — помер в еміграції Пилип Ор-
лик, автор першої Конституції.
6.01.1834 — народився Степан Рудан-
ський, відомий український поет-са-
тирик.
6.01.1898 — народився Володимир 
Сосюра, український поет.
6.01.1938 — народився Василь Стус, 
український поет.
6.01.1945 — помер Володимир Вер-
надський, український науковець, за-
сновник і перший президент Академії 
наук України.
7.01.1853 — народився Микола Аркас, 
український історик і композитор.
8.01.1935 — народився Василь Симонен-
ко, український поет.

ПОЛІТЕХНІКИ ОРГАНІЗУВАЛИ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ 
МЕДОВЕ СВЯТО МИКОЛАЯ

Святий Миколай своїм життям засвід-
чував жертовну, милосердну, безкори-
сливу любов. І саме ті, хто це розуміє, 
стають для інших свідченням справж- 
нього дива любові. Четвертий рік по-
спіль політехніки-пасічники органі-
зовують медове свято для вихованців 
Будинку дитини № 2 у Львові. 

Цього року в перед-
день свята проректор із 
науково-педагогічної ро-
боти професор Дмитро 
Федасюк, директор ІКТА 
професор Микола Ми-
кийчук та технолог ко-
тельні нашого універси-
тету Ігор Пугач привезли 
дітям-сиротам корисні і 
смачні медові подарун-
ки. Зразу ж при гостях 
вихователі частували 
малечу медом. Розпо-
вісти, як він їм смакував 
непросто, хіба що уявіть, 
як чотирирічки великими 
ложками гамірно зачер-
пували з глибоких мисок 

цей солодкий нектар і 
ласували. Було помітно, 
що вони полюбляють мед 
і знають, що саме ці гості 
приїжджають із такими 
гостинцями.

— Цю традицію запо-
чаткували чотири роки 
тому. Тоді, вже тепер по-
кійний журналіст Борис 
Козловський ініціював 
зустріч політехніків-па-
січників. Він запросив 
усіх охочих, де кожний 
ділився своєю історією з 
іншими. А оскільки позно-
сили досить багато меду, 
то Борис Леонідович за-
пропонував передати 

його для малечі Будинку 
дитини № 2. Ми поїхали 
туди, познайомилися. 
Побачили радість дітей. 
Саме тоді в мене виникла 
ідея: чому б не перетво-
рити це в традицію. Цю 
думку підтримали і так 

уже вчетверте політех-
ніки-бджолярі принес-
ли мед і ми у переддень 
свята Миколая провідали 
з гостинцями діточок, — 
розповів проректор Дми-
тро Федасюк. 

Наталія ПАВЛИШИН
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СУСПІЛЬСТВО

В ГОСТЯХ У ВАСИЛЯ ТА МАЛАНКИ

Якщо ви помітили, святкування нині щораз більше 
набувають благочинного значення. Чимало спільнот, 
громадських організацій, фондів намагаються не 
просто організувати те чи інше свято, а наповнити 
його глибшим змістом, привернути увагу людей до 
допомоги потребуючим, залучають усіх охочих, щоб 
розділяли радість із тими, хто через різні обставини 
позбавлений багатьох можливостей, чи ж намагаються 
акумулювати зусилля, зокрема й фінансові, щоб 
підтримати якусь шляхетну справу.

Так, БО „Фундація духовного 
відродження“ ЛА УГКЦ на Старий 
Новий рік (13 січня) вже вдесяте 
організовує Благодійний родин-
ний вечір — „В гостях у Василя та 
Маланки“. Щороку їхній захід має 
на меті зібрати кошти на якусь доб- 
ру справу. Кілька років поспіль всі 
добровільні пожертви та гроші з 
виторгу квитків спрямовували на 
допомогу нашим воїнам. Цьогоріч 
долучився до підтримки БО „Шпи-
таль імені Митрополита Андрея 
Шептицького“: планує відновити 
хірургічне відділення.

— Це відділення діяло до 2013 
року та через застаріле облад-
нання було призупинено. Нині 
важливо відновити його діяль-
ність. Маємо кілька цілей. Пере-
довсім — це благочинна медич-
на діяльність. Адже навіть коли 
говоримо про реформу і стра-
хову медицину, все ж хірургічна 

медицина завжди потребуватиме 
дофінансування. Ми розуміємо, 
що значна частина суспільства не 
спроможна самотужки потурбу-
ватися про такі затратні речі, як 
операція. Тож відновлене хірургіч-
не відділення матиме благочинну 
складову, — зазначив адміністра-
тор Шпиталю отець-доктор Андрій 
Логін. 

Шпиталь Шептицького за своїм 
статутом має ще одну статутну ді-
яльність — науково-практичну. Тож 

у майбутньому планують залучати 
до хірургічної роботи партнерів із 
іноземних клінік, які є доволі чи-
сельні. Ці фахівці організовувати-
муть майстер-класи для молодих 
хірургів-інтернів. І в такий спосіб 
впливатимуть на підвищення яко-
сті стандартів сучасної хірургії. Та-
кож є чимало лікарів із діаспори, 
які готові як волонтери приїжджати 
до Шпиталю і провадити різні опе-
рації. Тож розвиватимуть ще один 
напрям — медичне волонтерство.

Програма свята „В гостях у Ва-
силя та Маланки“-2019, яке про-
ходитиме у Львівській духовній 
семінарії Святого Духа, — надзви-
чайно насичена. Лунатимуть коля-
ди у виконанні співаків Ірини Долі 
та Назара Савка, виступлять гурти 
Rockoko та „ЯгОди“. Також буде 
нагода поринути в дійство театрів 
„Майстерні мистецького просто-
ру“, „І люди, і ляльки“. А з дітьми 
Різдвяну містерію, наповнену вер-
тепами, ялинковими прикрасами, 
майстер-класами, квест-забавами, 

творитимуть аніматори Театру 
вільних ініціатив „ОКО“. Особли-
ву атмосферу доповнить також 
показ українських вишиванок 
різних епох під спів хору „Сліда-
ми Херувимів“. 

Замовити квитки можна за 
телефоном: 067 67 90 207; Львів, 
пл. Св. Юра, 5.

Наталія ПАВЛИШИН

СТУДЕНТСЬКЕ БРАТСТВО ПОДБАЛО ПРО ВСІХ

Як раніше анонсувала наша газета, Студентське 
братство Львівської політехніки запланувало 
організувати свято Миколая для учнів Львівської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
№ 101 Марії Покрови для глухих дітей та мешканців 
Львівського геріатричного пансіонату. І їм це вдалося!

— Наше свято Миколая відбу-
лося так, як і хотіли. 18 грудня з 
подарунками — 25-ма телевізій-
ними тюнерами та солодкими й 
фруктовими пакунками, а також 
деяким одягом, ми провідали лю-
дей, які мешкають у Львівському 

геріатричному пансіонаті. А на 
саме свято, 19 грудня, з подарун-
ками і короткою виставою побува-
ли в дітей із вадами слуху. Кож-
на дитина показувала нам якусь 
сценку і ми дарували солодощі,  —  
розповів активіст Студентського 

братства Львівської політехніки, 
студент нашого університету Сер-
гій Мельников.

Хлопець також наголосив, що 
вже який раз мав нагоду переко-
натися: свято Миколая — це пере-
довсім свято добра й милосердя. 
Каже, що навіть важко передати 
емоції, які переживають, коли ба-
чать, як радіють і діти, і старенькі, 
коли їм приділено увагу. Тому ра-
дить кожному принагідно долуча-
тися до схожих акцій і не лише раз 
на рік. 

Наталія ПАВЛИШИН
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НА СІЧ!
Ми пояснювали мету Товари-

ства української мови, агітували за 
створення його осередків і масо-
вий вступ до нього. На більше тоді 
не можна було собі дозволити. Ми 
жили за законами СРСР, де КДБ, 
прокуратура, міліція, армія сексо-
тів слідкували за їхнім дотриман-
ням. Ми швидко це відчули. З'явив-
ся районний прокурор і міліціянти 
з ультиматумом покинути місто за 
те, що „організували несанкціоно-
ваний мітинг“. Проте із розмови зі 
слугами тодішньої Системи було 
видно, що ні впевненості, ні чітких 
завдань на такі нестандартні си-
туації вони не мають. Отже, перші 
враження від ситуації на Великій 
Україні — Система хитка, її слуги 
невпевнені, навіть розгублені. Тре-
ба використовувати момент.

Готуючись до наступних міст —  
Первомайська та Воскресенська 
(Дніпропетровська область), ми 
врахували уроки Бару та взяли 
курс на дипломатію. У сценарій 
входило покладання квітів до Та-
раса Шевченка, бюсти якого, на 
щастя, були тоді в багатьох містах 
і містечках УРСР. А далі — вірші 

Кобзаря від дітей, виступи наших 
ораторів, зокрема головної про-
світянки Христини Бурштинської. 
Усі у вишиванках, з національним 

прапором. Було сподівання, що це 
заінтригує мешканців. І справді — 
до нас підходили сотні людей. Ро-
бота була для всіх — від дітей, які 
роздавали агітаційні матеріали, до 
дорослих, які, мабуть, вперше мали 
таку непрогнозовану та розмаїту за 
поглядами аудиторію. 

Тема Мови не викликала особ- 
ливих суперечностей. Дискусії 
були переважно навколо націо-
нальних героїв, особливо „зрад-
ників“ українського народу. Оригі-
нальним вийшов діалог, який міс-

цева жінка розпочала зі згадування 
Степана Бандери, використовуючи 
інформацію, котру десятиліттями 
втовкмачували нашим громадянам 
партійні ЗМІ. А коли ми запитали її 
про Нестора Махна, то почули: „Це  

наш народний герой!“. Як герой? 
Адже радянська історія трактує 
по-іншому. Отже, не все так пога-
но. 

До Січі у с. Капулівка, де моги-
ла Івана Сірка, наш Курінь приїхав 
одним із перших. Місцева влада 
підготувалася — у полі виділила ве-
лику територію для наметів, уздовж 
дороги на кожному електричному 
стовпі вивісила червоні прапори 
(щоб ми знали, в якій країні зна-
ходимось). Через кілька годин над 
табором низько, повільно і з гур-
котом пролетіли військові літаки —  
психологічна обробка. Проте ав-
тобуси один за одним прибували з 
усієї УРСР, були й козаки на конях, 
намети росли, як гриби. Народжу-
валась Новітня Січ-1990. Панували 
самоорганізація та самодисциплі-
на, головний штаб лише координу-
вав роботу. 

Наступного ранку жодного чер-
воного прапора вже не було, на їх-
ньому місці майоріли синьо-жовті. 
Кожен учасник став мешканцем 
нової демократичної Республіки, 
хай тимчасової, хай віртуальної. Ці 
кілька днів ми жили за законами, 
про які лише читали в історичних 
книжках. Проте не заради того ми 
сюди приїхали. Штаб розробив 
графік поїздок у найближчі про-
мислові міста Нікополь, Марганець 
та Запоріжжя. Були багатотисячні 
мітинги, на яких виступали ліде-
ри Товариства, народні депутати, 
представники НРУ. Отже, ми вли-
лись у просвітницьку роботу як 
рядові учасники Всеукраїнської 
акції. Були непрості дискусії, нас, 
„западенців“, сприймали, неодно-
значно. Якось ми, на думку деяких 

ПРОСВІТА

SS Ми всі у вишиванках, із синьо-жовтим прапором

SS Тут оселився Курінь Львівської політехніки

Закінчення. Початок у числі 38.
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місцевих, не вписувались у козаць-
ке свято. „А який стосунок до Січі 
мають львів’яни?“ — одне з типових 
запитань опонентів. Те, що Петро 
Сагайдачний родом із Львівщини, 
для більшості з них було невідомо. 

Головна ж подія — поїздка до 
Запоріжжя. Було це також голов-
ною подією для міста і не тільки 
1990 року. Такої масової колони у 
вишиванках, з національними пра-
порами не бачило не тільки Запо-
ріжжя. Такого не бачив Київ і на-
віть Львів. Краса, організованість, 
масовість поєднувалися із силою. 
Адже в колоні були переважно мо-
лоді люди. Десятки тисяч запоріж-
ців вийшли на центральну вулицю, 
усі балкони були заповнені. Части-
на з них вливались у колону, спіл-
кувалися з нами, ділилися інфор-
мацією, спогадами. Один із місце-
вих, наприклад, розповів, що в 60-х 
роках у Запоріжжі було понад 60% 
українських шкіл й українська мова 
була „живою“ у їхньому місті, й по-
годжувався, що необхідно виправ-
ляти мовну ситуацію. Були такі, що 
не вірили в можливість зміни в цій 
Системі. Звичайно, така коротка 
акція не могла щось суттєво зміни-
ти, не могла переконати. Але вона 
показала, що є немало українців, 
які хочуть змін. Це були доволі по-
тужні удари Дзвону: прокидайтеся! 

Після ходи був мітинг, багато-
людний і представницький. Висту-
пали, переважно, представники 
легітимної тоді влади — народні 
депутати УРСР, лідери ТУМ (Дмит- 

ро Павличко), НРУ (Іван Драч), 
представники тодішньої партій-
но-радянської номенклатури (Сте-
пан Плющ) і проукраїнської части-
ни Верховної Ради. Проте така 
дипломатія була виправдана. Нам 
„посилали“ сигнали про необхід-
ну єдність та виваженість. Чи було 
всезагальне схвалення такої м’яко-
тілості? Не було. Частина „січови-
ків“, а це представники певної верс- 
тви суспільства, були налаштовані 
на необхідність радикальніших дій. 
Однак було й розуміння, що це не 
місце для дискусій. Головний під-
сумок Запорізького мітингу звучав 
приблизно так: будьмо соціально 
активні, вступаймо до громадських 
організацій, насамперед до ТУМ. 
Настав час змін!

До Львова ми також повертали-
ся через міста і містечка Великої 
України, але були вже впевненіші, 
активніші. Дещо змінились і місцеві 
люди. Мабуть, ці кілька днів інфор-
маційного прориву далися взнаки.

Що ми „везли“ додому, покинув- 
ши СІЧ? Було відчуття, як у назві 
збірки Олександра Олеся  „З жур-
бою радість обнялась“. Радість —  
оскільки відчувався легкий, але 
таки подих Весни на Великій Укра-
їні. Відчувалась також слабкість, 
невпевненість недавно такої мо-
гутньої Системи. Особливу впев-
неність вселяла єдність у питанні 
МОВИ. На диво швидко сприйня-
лася національна символіка, а це 
внутрішня підсвідома готовність до 
єдиної Держави. Журба — бо ще не 
видно було чіткого плану, перспек-
тиви, впливової політичної сили, 
яка взяла б на себе місію лідера. 
Згадався епізод у кулуарах Уста-
новчої конференції ТУМ, де на за-
питання до Дмитра Павличка: чи є 
конкретна програма дальших дій, —  
відповідь була приблизно така: 
розвалимо цю імперію, проголоси-
мо Незалежність, а там побачимо.

СІЧ-1990 змінила багатьох із 
нас — одним стало тісно і вони 
знайшли себе в НРУ, ще радикаль-
ніші — в УРП. Проте всі, як могли, 
працювали на Мову, розуміючи, що 
це надовго та потребує масовості, 
професійності, терпіння.

Орест КУНТИЙ, 
 професор кафедри хімії  

і технології неорганічних сполук 
ІХХТ

ПРОСВІТА

SS Стільки людей і національних прапорів ще не бачило не тільки Запоріжжя

SS У Капулівці вклонилися легендарному кошовому отаману Запорізької Січі 
Іванові Сірку
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ВІТАЛЬНЯ

З РОДУ ГАЛИЦЬКОГО УКРАЇНСТВА

Днями Івану Пащаку, випускникові інженерно-економічного 
факультету, а на схилі літ — завідувачу однієї із лабораторій 
Інституту економіки та менеджменту, виповнилося вісімдесят. 
Нині він — на заслуженому відпочинку, але спокій йому тільки 
сниться…

Ми розмовляємо з 
Іваном Олександрови-
чем про його будні: чим 
живе, про що мріє. В його 
руках — старі світлини, 
з яких дивляться родичі, 
котрі відійшли у кращий 
світ, залишивши яскравий 
слід не лише в його душі, 
а й в історії села Черневе, 
що на Мостищині. Перед 
очима пролітають прожи-
ті роки: школа, армія, нав-
чання ковальської справи, 
робота на автобусному 
заводі… Саме там працю-
ючи, поєднав своє життя 
із Політехнікою — всту-
пив на вечірнє відділення 
інженерно-економічного 
факультету. Не пропуска-
ючи жодного заняття, на-
полегливо студіював еко-
номіку машинобудування. 
Як заступник директора 
з економічних питань, 
співпрацював із кафедрою 
менеджменту організацій 
(тепер — кафедра ме-
неджменту персоналу та 
адміністрування), керував 
практиками студентів, не 
раз був керівником курсо-
вих і дипломних проектів. 
Коли завод призупинив 
свою роботу, Іванові Па-
щаку запропонували поса-
ду завідувача кафедраль-
ної лабораторії. Два роки 
тому пішов на заслужений 
відпочинок, хоча насправ-
ді вже чимало літ невтом-
но працює на іншій ниві.

— Я виховувався в інте-
лігентній родині, — згадує 
Іван Олексійович. — Мої 
діди (по батьковій і ма-
миній лінії) знані як добрі 
господарі (належали до 
давніх родин заможних 
селян, які були основою 
і фундаментом галиць-

кого українства, творили 
її еліту й інтелігенцію). З 
нашої родини вийшли ре-
місники, вчителі (їх було 
17), товарознавці, бого-
слови, науковці, адвока-
ти, професори, політики. 
З ініціативи багатьох моїх 
родаків-священиків в селі 
побудовано школу, церк- 
ву. Я ж більше працював 
із технікою. В родині збе-
рігалося багато різної і 
важливої кореспонденції: 
документи, паперові акції. 
А коли померла моя тітка 
Катерина, в її скрині знай-
шов нову „порцію“ цікавих 
документів, зокрема юри-
дичне листування, різні 
контракти, датовані 1853 
роком. А ще мені дістала-
ся церковна книга від 1906 
року, яку зберегла наша 
родичка, переховуючи від 
більшовиків. Там є повна 
інформація про кожного 
мешканця села (хто виїхав 
до Канади, кого відправи-
ли на Сибір, скільки було 
упівців, скільки людей за-
гинуло в Першій світовій 
війні тощо). Це надзви-
чайно цінний документ. 
Зрозумівши, що мій рід 
становить основу історії 
села і складає майже по-
ловину його мешканців, а 
в мене на руках є серйоз-
ний фактаж, почав вивчати 
й інші архівні та історичні 
джерела. Відтак, було б 
гріхом не скористатися 
таким шансом. Отак і на-
родилася книжка „Черне-
ве у вирі часу. Спогади і 
факти“.

Про що йдеться у 
книжці?

— Про історію села, 
його побут і звичаї, про 

мій родовід, про інших 
відомих людей — вихід-
ців із села. Я намагався 
розповісти про духовне й 
культурне надбання села 
не з чужих слів і перека-
зів, а опираючись на без-
заперечні історичні факти 
й документи. Працював 
над книгою десять ро-
ків. До речі, коли книжка 
вийшла у світ, я отримав 
чимало схвальних відгу-
ків. Це для мене багато 
важить.

Знаю, що на цьому 
Ваша подвижницька 

справа не завершила-
ся…

— Моя тітка Катерина 
залишила по собі не лише 
добру господарку, міцний 
дім, а й цікавий старовин-
ний сільський реманент, 
який збирав ще мій дід. 
Окрім цього, моя двою-
рідна сестра Параскевія 
мала багато своїх виши-
вок, полотен. У домі тітки 
Катерини я організував 
своєрідний музей ста-
ровинного українсько-
го побуту. В силу різних 
обставин офіційно його 
відкрити ще не вдалося, 
хоча до цього долучаєть-
ся чимало відомих людей. 

Ви — лауреат IV Все-
українського літе-

ратурного конкурсу 
ім. Леся Мартовича у 
номінації „Краєзнав-
ство“…

— Так, стати ним мені 
допомогла моя книжка 
про рідне село, хоча до 
останньої хвилини не ві-
рив, що стану лауреатом: 
моє прізвище назвали ос-
таннім і вручили медаль.

Ви задоволені своїм 
життям?

— Загалом так: під-
готував і видав книжку, 
створив музей. Я жодного 
дня не був у лікарні, хоча 
прожив нелегке життя. 
Побудував хату, посадив 
багато дерев. Маю одного 
сина, улюблених онучат, 
яким передалася родо-
ва любов до коней (дідо 
служив у віденській кава-
лерії, батько — у варшав-
ській, я змалку теж кохав-
ся в конях). У моїй родині 
чимало політехніків: дру-
жина, син і його дружина, 
внучка Соломія-Вікторія, 
дочка рідного брата Оль-
га (магістр ІНЕМ), доч-
ка двоюрідного брата 
Христина (вже захистила 
дисертацію й працює в 
Політехніці). Внук Олек-
сій закінчив Техніко- 
економічний коледж, що 
при Політехніці. Прав-
да, вчився в Українській 
академії друкарства, та 
оскільки займається бас-
кетболом, його запроси-
ли у політехнічну команду 
баскетболістів. Влітку ча-
сто буваю в селі й щоразу 
зустрічаюся з 200-літнью 
грушкою, доглядаю за ве-
ликим садом, вирощую 
полуниці, кавуни, дині, 
льон, жито… Продовжую 
збирати відомості про ви-
датних людей села, хочу 
видати книжку про них. 
Хотілося б на офіційному 
рівні відкрити музей. Це 
найважливіше.

Катерина ГРЕЧИН
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

ВЕЛОТРІАЛ — СПОРТ, ВІД ЯКОГО ХОЛОНЕ СЕРЦЕ

Якось мала нагоду на одному зі заходів у Львівській політехніці 
бачити виступ велотріалістів. Пам’ятаю пережиті емоції досі. 
Здавалося, що роблять все на межі надлюдських можливостей. 
Вже тоді вирішила розпитати, хто вони і з’ясувала, що 
засновником цього виду спорту є тепер уже випускник ІАРХ, 
кандидат у майстри спорту України з велотріалу Дмитро 
Крупкін. 

Відколи у Вас з’явило-
ся захоплення цим 

видом спорту?
— Все почалося з того, 

що побачив на каналі Єв-
роспорт змагання з ве-
лотріалу. Був вражений, 
як вони стрибають на ви-
соту, долають небезпечні 
перешкоди. Я взагалі тоді 
не міг зрозуміти, як мож-
на щось схоже робити. 
Та відтоді почав шукати 
інформацію. Щоправда, у 
1998 році, коли інтернет 
ще не був такий швидкий 
і багатий на інформацію, 
це було досить непросто. 
Зрештою, тоді нереаль-
но було й придбати на-
віть звичайний гірський 
велосипед, не кажучи 
вже про спеціальний для 
тріалу. Тож спершу вчив-
ся на простішому, а коли 
технології вдосконалили-
ся, придбав собі перший 
спеціалізований велоси-
пед — це був 2003 рік. Із 
того часу почав займатися 

щоденно по 3–4 години. У 
2000 році вступив до По-
літехніки. Тож паралельно 
розвивався в дизайні і в 
своєму спортивному хобі. 

Чи мали тренера, як на-
вчилися велотріалу?

— Фактично був само- 
уком. На той час не було 
взагалі тренерів. Це до-
сить молодий вид спорту. 
Велотріал з’явився як спо-
сіб вчитися мототріалу. Та 
згодом він виокремився. Я 
спершу намагався знайти 
максимум відеоінформа-
ції в інтернеті. Аналізував 
побачене, вивчав окре-
мі елементи. Коли в Київ 
приїжджав п’ятиразовий 
чемпіон світу з велотріа-
лу Йозеф Дресслер я пе-
реглянув усі записи з його 
виступами. Для мене він 
став зразком у навчанні. 

А де відбувалися Ваші 
тренування?

— Тріал — це долання 
перешкод. Тож я шукав на 
вулиці якісь валуни, блоки 

на будові, дерев’яні брили, 
сходи, рейки, старі авта. 
Звичайно, нині цей спорт 
розвивається і є спеціаль-
ні майданчики для трену-
вань. Один такий я з ко-
легами теж побудував у 
Парку культури. 

Чи складно розвива-
тися в цьому виді 

спорту?
— До тріалу я тривалий 

час займався шосейним 
велоспортом. Тут мене 
передовсім зацікавила 
можливість експеримен-
тувати. Спершу це було 
більше для того, щоб до-
вести собі, що зможу це 
зробити. Відточування 
майстерності відбувається 
постійно. Тут межі вдоско-
налення нема. Що більше 
тренуєшся, то краще вда-
ється. 

А Вам не страшно?
— Страшно завж-

ди. Та, якщо взяти якийсь 
елемент, що робив п’ять 
років тому, то нині вже не 
страшно. Але нині роблю 
щось екстремальніше. 
Мене це постійно спону-
кає прогресувати. Тріал 
мене надихає!

Яка ситуація в Україні 
з розвитком цього 

виду спорту?
Французи починають 

займатися велотріалом із 
3–4 років. У нас, звичайно, 
ситуація інша. Час до часу 
приходять займатися діти, 
але їх небагато. 

Я входжу в п’ятірку 
спортсменів України із 
велотріалу. З 2012 року 
кожен рік проводжу один 
із чотирьох етапів Кубку 
України та Кубок Лева. 

Хоча офіційні змагання по-
чали організовувати лише 
три роки тому.

Від України на міжна-
родних змаганнях постій-
но виступав лише харків’я-
нин Ярослав Черниш — він 
є чемпіоном України. По-
трапити на ці змагання 
може кожен спортсмен, 
який має ліцензію, але 
пройти кваліфікацію (від-
бірковий етап) — надзви-
чайно складно. 

Сьогодні, на жаль, у 
світі цей вид спорту не 
популярний серед молоді. 
Зрештою і в нас не збіль-
шується кількість охочих 
серйозно займатися ве-
лотріалом. Є ті, що роз-
починають заняття, але 
швидко залишають. 

Які переваги велотрі-
алу і чи є особливі 

правила безпеки?
— Тріал розвиває 

фактично всі м’язи тіла. 
Також це можливість 
вдосконалювати техніку 
їзди на велосипеді, до-
бре відчувати велосипед. 
Тоді в будь-якому виді ве-
лоспорту будете на висоті. 
Тут важлива впевненість, 
та це з’являється з часом. 
Потрібно багато тренува-
тися і психологічно налаш-
товувати себе. 

Щодо правил безпеки, 
то обов’язково мати шо-
лом. Молоді хлопці (під-
літки і діти) мусять також 
мати захист спини, колін, 
ліктів, гомілок. Мене вже 
це все сковує. Тож обхо-
джуся захистом гомілок і 
голови. 

Чим займаєтеся, ок-
рім велотріалу?

— Архітектура і дизайн 
— одні з моїх головних за-
нять. А ще знімаю і мон-
тую відео. Мої відеоробо-
ти здебільшого теж стосу-
ються спорту. Стараюся 
робити лише те, що при-
носить мені задоволення. 

Спілкувалася  
Наталія ПАВЛИШИН
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

ЯК СТУДЕНТИ КАФЕДРИ МПА ЗАЛІК СКЛАДАЛИ

Як сприяти тому, щоб студенти поспішали на залік 
не від страху запізнитися, а з палкого інтересу — 
добре знають на кафедрі менеджменту персоналу та 
адміністрування викладачі. Тут методи неформальної 
освіти успішно застосовують уже досить давно. 

Під диктовку писати конспек-
ти лекцій, а потім вивчати їх на-
пам’ять, аби нічого не пропустити 
на підсумковій роботі — це, звісно, 
круто, але лише за мірками мину-
лого століття. Сучасний динамічний 
світ потребує синтезу швидкого ре-
агування на зміни та когнітивних 
навичок, формування яких можна 
досягти шляхом нестандартних 
освітніх методик.

Завдяки заступниці завідувача 
з виховної роботи й комунікацій зі 
студентами та вступниками, стар-
шій викладачці Роксолані Винничук 
та її неординарному погляду на нав- 
чальний процес, дисципліна „Роз-
виток персоналу організації“ стала 
курсом, що конкретно спрямований 
на розвиток студентів групи УП-41. 
І, як підсумок, на залік студенти са-
мотужки організували тренінги для 
Обласного учнівського парламенту. 
Тематичний асортимент заходу ці-
кавий і актуальний — „Мистецтво 

маніпуляції“, „Розвиток комуніка-
цій“, „Фінансова грамотність“ і на-
віть „Сексуальне виховання“.

А тепер конкретніше — про що 
ж говорили і що робили?

Кажуть, слова часто бувають 
сильніші за будь-яку зброю. Як же 
ними користуватися, щоб відчути 
цю силу? Навички ефективної ко-
мунікації розвивали так: дарували 
один одному гарний настрій, ана-
лізували деформацію інформації у 
просторі, влаштовували невербаль-
ні етюди та розвіювали стереотипні 
канони, наголошуючи на праві існу-
вання думки кожного.

Згідно статистичних досліджень, 
рівень фінансової грамотності 
українців гірший, ніж у жителів Зім-
бабве. Відсутність альтернативних 
джерел доходу, кредити терміном 
у вічність та покупки на суму всієї 
зарплатні в Чорну п’ятницю — все 
це наслідки власної нераціональної 
бюджетної політики. Тож ми става-

ли фінансово освіченими спільно 
— вчилися витрачати менше, роз-
поділяли доходи та витрати, аналі-
зували боргові пастки.

Відійшовши за рамки інформації 
перших сторінок google про мані-
пуляцію як жахливу річ, прокачали 
скіли свого внутрішнього лялько-
вика, що координує всі рухи марі-
онеток. Подолати маніпуляцію чи 
цілком убезпечити себе від будь-
яких її проявів — неможливо, а ось 
навчитися маніпулювати ніколи не 
пізно. А якщо оволодіти цим таєм-
ничим мистецтвом, то можна влаш-
тувати все так, щоб людина сама 
мріяла це зробити.

У Радянському Союзі сексу не 
було, а піонерів приносив лелека. 
Мовчанка стосовно цієї теми й досі 
характерна для пострадянського 
простору. Та ми наважились і заго-
ворили, адже сексуальне вихован-
ня — це не просто розмова на тему 
„звідки беруться діти“. Це, насам-
перед, особисті стосунки, статеве 
дозрівання, безпечний секс, за-
хворювання, що передаються ста-
тевим шляхом, різновиди і правила 
користування контрацептивами та 
гендерна ідентичність. 

Досвід організування тренінгів 
для нас, майбутніх HR-ів, і вже не-
вдовзі випускників кафедри МПА, 
стане вагомим аргументом на ко-
ристь персонального резюме. Наші 
викладачі, хоч і не Хогвартські 
маги, проте точно знають, як стан-
дартні формальні речі трансформу-
вати у неформальні та цікаві, нала-
штувавши студента на креативний 
навчальний процес.

Наш супер-залік відбувся! Сту-
денти четвертого курсу з дисцип- 
ліни „Розвиток персоналу органі-
зацій“ підготували тренінги з роз-
витку комунікацій, мистецтва ма-
ніпуляцій, фінансової грамотності і 
навіть сексуального виховання для 
підлітків. У гості до нас завітали 
учні з Обласного учнівського пар-
ламенту (дякуємо Іванові Винничу-
ку за допомогу) і ми всі разом вчи-
лися та бавилися. Пишаюсь вами 
безмежно! Друзі, ставайте вже в 
чергу за цими класними майбутні-
ми HR-ами.

Ніна РУБАХА,  
студентка четвертого курсу 

ІНЕМ
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

У ЧАС СЕСІЇ В ІНЕМ СТУДЕНТАМ 
СТВОРИЛИ СВЯТКОВИЙ НАСТРІЙ

У переддень свята Миколая у четвертому навчальному 
корпусі Львівської політехніки запанував особливий 
настрій: лунали різдвяні пісні, всі раділи — скоро 
найулюбленіші зимові святкування. Тут для студентів,  
викладачів і усіх-усіх, хто буває в цьому корпусі, 
прикрасили ялинку.

На святі був і Миколай, який 
привітав студентів і побажав усім 
здоров’я та успішно скласти сесію. 
А заступниця голови Товариства 
„Просвіта“ Львівської політехніки 

Надія Любомудрова наголосила, 
що просвітяни нашого університе-
ту, за підтримки усіх небайдужих, 
щороку готують подарунки для ді-
тей героїв Небесної Сотні та АТО. 
Цьогоріч теж потішать дітвору.

— Свято Миколая організову-
ємо вже вп’яте. Раніше проводи-
ли виставку різдвяних витинанок,  
а минулоріч вирішили встановити 
ялинку, щоб додати святкового на-
строю. Цього року, наслідуючи еко-
логічні цінності, придбали штучну 
ялинку, яка служитиме окрасою 
багато років. Ми сповідуємо дум-
ку, що Львівська політехніка, окрім 
лекцій, практичних, лабораторних 
має давати студентам відчуття ве-
ликої родини. І саме нині, у досить 
напружений для студентів час се-
сії, хочеться їм організувати хоча б 
трохи свята, — розповів про ідею 
співініціатор свята декан магістра-
тури ІНЕМ Юрій Малиновський.

Наталія ПАВЛИШИН| С
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У Львові в Соборі Святого 
Юра 22 грудня презентували 
першу біографію блаженного 
священномученика Климен-
тія Шептицького. Казимир 
граф Шептицький — отець Кли-
ментій: польський аристократ, 
український ієромонах, Екзарх 
Росії та Сибіру, Архимандрит 
Студитів, Праведник народів 
світу, блаженний Католицької 
Церкви. Монографію видано до 
150-ліття блаженного священ-
номученика, яке громадськість 
відзначатиме 17 листопада 
2019 року. Автор видання — 
науковець, працівник кафедри 
політології та міжнародних 
відносин Львівської політехніки 
Іван Матковський. Окрім біо-
графічної частини дослідження 
у виданні є спогади родичів 
та сучасників про братів Шеп-
тицьких. Вперше українською 
мовою опубліковано і спогади 
Адама Ротфельда, врятованого 
братами Шептицькими у часи 
Голокосту.

Новий закон, спрямований на 
протидію булінгу, ухвалений 
Верховною Радою 17 грудня 
2018 року, передбачає чіткі 
алгоритми дій у разі цькувань. 
Міністр освіти і науки Лілія Гри-
невич наголосила: якщо дитина 
стала свідком булінгу в закладі 
освіти, передусім може розка-
зати про це батькам, вчителю, 
психологу або безпосередньо 
директору. Також звернутися на 
гарячу лінію ГО „Ла Страда — 
Україна“ з протидії насильству в 
родині або із захисту прав дітей; 
до соціальної служби з питань 
сім’ї, дітей та молоді; Націо-
нальної поліції України; Центру 
надання безоплатної правової 
допомоги. Штрафи за булінг ста-
новитимуть від 850 до 1700 грн 
або від 20 до 40 год. громад-
ських робіт. Якщо булінг вчинено 
групою осіб або повторно протя-
гом року після цього, штраф 
буде більшим — 1700–3400 грн 
або громадські роботи на строк 
від 40 до 60 годин. Неповідом-
лення керівником закладу освіти 
уповноваженим підрозділам ор-
ганів Нацполіції України про ви-
падки булінгу передбачає штраф 
від 50 до 100 неоподатковуваних 
мінімумів або виправні роботи 
на строк до 1 міс. з відрахуван-
ням до 20% заробітку. 

За матеріалами інформагенцій
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КУЛЬТУРА

СВЯТА У КОЛЬОРІ, СКЛІ, ТЕКСТИЛІ…

У переддень святого Миколая, а точніше — увечері, у 
галереї „Зелена канапа“ було людно й тісно. Зібрала 
всіх (відвідувачів нової виставки й авторів) за одним 
„мистецьким столом“ новорічно-різдв'яна тема, 
яку прописали, виліпили та в інший художній спосіб 
втілили художники Львова, Києва й Ужгорода.

Цей передноворічний період 
дуже затишний. Відчутно, якщо 
не піддаватися загальній метушні, 
а бути уважним до загадки тиші, 
яка завмерла у кожній гілочці, 
у кожній тіні, у кожній зірці, що 
тремтить десь далеко. Білизна 
снігу тепла. Зранку відлякує, як 
порожня сторінка письменника, 
що сів за стіл, щоб писати. Та 
невдовзі письмена слідів заплу-
тують оповідь дня так, що мусить 
настати вечір. І ось тоді білизна 
тепліє…

У галереї „Зелена канапа“ те 
все ніби концентровано, на по-
лотнах, у склі, інших матеріалах. 
Живопис і графіка, скульптура 
і художнє скло, керамічні й де-
рев`яні художні роботи, художній 
текстиль та авторські ляльки — 
більш, ніж сорок сучасних укра-
їнських митців виставили свої 
нові твори. Деякі автори, як ось 
Михайло Демцю чи Ольга Кваша, 
відразу впізнавані через їхню сти-
лістику: Карпати із першим снігом 
доволі яскраві, бо сонце в Демцю 
дає відблиски рожевого, синього, 
фіолету, а в Олі „Зима була холод-
ною“, тому стримана. Оселя як 
місце збору родини та місце пе-
ребування традицій — „Льодяний 
будинок“ Романа Хруща, недале-
ко від нього — рум'яна магодза 
Інни Івасюк. Є і один із ненаписа-
них листів Всеволода Шарка, де 

зображено напівочищену манда-
ринку, зайці Сергія Міхновсько-
го, яких годі розгледіти серед 
блідо-блакитних дерев. „Вечірнє 
плетиво“ Дениса Струка і „Кущ“ 
— теж плетиво, мазків — Людми-
ли Давиденко. Особливе місце в 
експозиції займають „Новорічні 
прикраси“ Рути Коршунової — це 
ціла родинна галерея малих кар-
тин, на кожній з яких — іграшка. 
Мишки, зайчики, інші персонажі 
вертають уяву в ті часи, коли пе-
ревагу надавали скляним ялин-
ковим іграшкам, які, так, билися, 
та через це були дуже цінними. 
Ностальгійність за дитинством і 
родинністю доповнюють „Зимові 
пристасті“ Ганни Друль — кера-
мічні квіти пробивають крижану 

шкаралущу зими.
Одним словом, 

традиційна різд-
вяна виставка, 
традиційно вже 
дванадцятий рік 
поспіль, для тих, 
хто хоче у холод 
до 13 січня 2019 
року зігрітися, 
потішити свої око 
й серце.

Наталя ЯЦЕНКО

До 150-річчя Івана Труша в 
Національному музеї у Львові 
ім. А. Шептицького відкрили 
масштабну виставку. Востаннє 
велика виставка полотен Івана 
Труша відбувалася 1941 року, 
одразу по смерті художника. 
Відтоді виставляли його роботи 
невеликими серіями. Уперше за 
150 років музей зібрав на вистав-
ці рекордну кількість (понад 330) 
картин класика. Оригінали при-
везли з різних куточків України. 
Роботи митця показують у двох 
філіях музею — на пр. Свободи й 
на вул. Драгоманова. Експозиція 
дає змогу простежити еволюцію 
творчості Івана Труша.

Андрія Куркова обрали прези-
дентом українського ПЕН-клу-
бу. Керівника ПЕН-клубу обира-
ють раз на чотири роки. Попе-
реднім очільником українського 
ПЕН-клубу був письменник і пуб- 
ліцист Микола Рябчук. Новими 
віце-президентками українського 
ПЕН-клубу стали літературозна-
виця Оля Гнатюк та журналістка і 
кураторка літературних проектів 
Тетяна Терен.

У перший вікенд кінопрокату 
родинну пригодницьку коме-
дію Семена Горова „Пригоди S 
Миколая“ подивилися майже 
44 тисячі глядачів. Фільм де-
монстрували на 207 екранах і 
касові збори стрічки становлять 
приблизно 4 млн. грн. Цей фільм 
посів третє місце за касовими 
зборами вихідних, поступив-
шись прем'єрі коміксу „Аква-
мен“ й анімації „Людина-павук: 
навколо Всесвіту“. Виробництво 
стрічки за підтримки Держав-
ного агентства України з питань 
кіно здійснила кінокомпанія Big 
Hand Films. У ній зіграли Василь 
Вірастюк, Марія Єфросиніна і 
Максим Лучак.

Книгою року BBC став роман 
Юрія Андруховича „Коханці 
Юстиці“, що вийшов у видавни-
цтві Meridian Czernowitz (Чер-
нівці). Твір про людей у неймо-
вірно складних, часто трагічних 
ситуаціях. Особлива принадність 
тексту — поєднання історичного 
антуражу з містикою й легендою. 
У номінації „Есеїстика-2018“ 
переміг Андрій Бондар із книгою 
„Церебро“. Найкращою дитячою 
книгою журі визнало „Мері“ Саш-
ка Дерманського.
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КУЛЬТУРА

МАНДРИ, ТВОРЧІСТЬ І КУПАННЯ В ЗИМОВОМУ 
МОРІ, ПОДІЛЕНІ НА ДВОХ

Угорщина, Чехія, Німеччина, Нідерланди, Польща, 
Італія, Білорусь — навчання в ІСТР ім. В. Чорновола 
Львівської політехніки запам'яталися сестрам-
близнятам Аллі й Олені Кольгофер. Цей рік став для них 
у навчанні завершальним і стартовим для дорослого 
майбутнього.

Алла: Мої враження від шести 
університетських років дуже при-
ємні. Навіть не віриться, що я вже 
випускниця… За час навчання було 
багато подорожей, зустрічей, брали 
участь у творчих заходах — Шевчен-
ківських читаннях, „Осені Політех-

ніки“, КВН, входили в BEST. Тобто 
життя не проходило у форматі „уні-
верситет — гуртожиток“, а було на-
сиченим і веселим.

Олена: Це насправді найліпші 
роки, є що згадати: стажувалася в 
Польщі, мандрувала автостопом Єв-
ропою, а під час навчальної практи-
ки — областями Західної України. 
Ще до того, як я опинилася у Львові, 
подорожувала мало, тому це дало 
натхнення досліджувати Україну.

Що вас спонукало обрати та-
кий активний спосіб сту-

дентського життя?
Олена: Ми з маленького мі-

стечка Теплодар, і наша активність 
раніше проходила лише в його ме-

жах — художня самодіяльність, 
КВН. Улюбленим предметом була 
географія, ми складали її під час 
ЗНО, щоби вступити на туристичну 
спеціальність. Вступали до Одеси, 
Києва і Львова — усюди пройшли 
на бюджет. До Львова подалися за 

компанію — подруга вступала в ЛНУ 
ім. І. Франка на журналістику. Це, 
звісно, необдумане рішення, але ми 
не шкодуємо, що його прийняли.

Як Україна виглядає на тлі ін-
ших країн, які ви відвідали?

Алла: На рівні інфраструктури 
й рівня життя вона відрізняється в 
гірший бік. Але Україна має вели-
кий туристичний потенціал, який 
недостатньо розвинено і недофі-
нансовано. Наприклад, водоспад 
Шипіт популярний серед українців, 
але дороги до нього не дуже добрі, 
туристові нема де відпочити. Також 
мало хто знає про Тараканівський 
форт у Рівненській області — ко-
лишня військова база. В Одеській 

області є курорт Куяльник, про який 
я писала у своїй магістерській ро-
боті. Недавно Верховна Рада оголо-
сила про надання йому державно-
го значення, що підтверджує його 
цінність. Крім того, привабливими є 
містечко Вилкове — українська Ве-
неція, територія Дунайської дельти, 
де пролягає кордон із Румунією.

Олена: В Одеській області міг 
би розвиватися й екологічний ту-
ризм. Є принаймні три об'єкти, які 
були б цікаві навіть європейським 
туристам: Дунайський біосферний 
заповідник, два національні парки 
— „Тузловські лимани“ та „Ниж-
ньодністровський“. Там проляга-
ють екологічні маршрути, можна, 
пливучи кораблем, спостерігати за 
різними тваринами, які занесені в 
Червону книгу.

Студентські роки — не тільки 
навчання, а й дозвілля. Воно 

було у вас творчим?
Алла: Ми закінчили музичну 

школу по класу фортепіано, співа-
ли в хорі, в шкільному музичному 
гуртку. Подорослішали — з’явив-
ся КВН — перемагали в місцевому 
конкурсі, посіли друге місце в Оде-
сі на Кубку мера. Коли переїхали до 
Львова, то взяти з собою фортепі-
ано в гуртожиток не мали змоги. Я 
відчула, що мені бракує музики. І на 
першу свою стипендію купила гіта-
ру. Знайомий навчив азів гри на ній. 
Відтоді гуртожитські вечори стали 
веселішими: збиралися з друзями й 
співали відомі пісні „Океану Ельзи“, 
„Бумбоксу“, гурту „Один в каное“. 
Спочатку гітара була в нас із се-
строю одна на двох, потім їх стало 
дві, плюс синтезатор. Крім цього, 
вчилася грати на губній гармонії і 
на джембе. До них додалися звуки 
дощу — дощовиці.

На четвертому курсі випадково 
потрапила до театру-студії „Хочу“. 
На початку вересня, коли я приїхала 
на навчання, подруга запропонувала 
погуляти. І так, гуляючи, ми непоміт-
но опинилися на кастингу в актовій 
залі першого корпусу Політехні-
ки. Я не була готова декламувати 
якийсь твір, але, вирішила, що якщо  
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КУЛЬТУРА

ТЕАТРАЛЬНИЙ ЮВІЛЕЙ НА СЦЕНІ

Цього року Народний театр-студія 
„Хочу“ святкує свій 30-річний ювілей. 
З цієї нагоди учасники театру спільно 
з керівником Анастасією Непомнящою 
організували свято.

Колектив представив увазі глядачів комедійну 
виставу — прем’єру під назвою „Моя професія — 
синьйор із вищого світу“. До актової зали 8 груд-
ня завітало багато шанованих гостей. Серед них 
були й колишні учасники Народного театру-студії 
„Хочу“. Вони привітали всіх музичним подарун-
ком, поділились своїми спогадами й побажали ко-
лективу творчого розвитку. Також з нагоди ювілею 
Народний театр-студія „Хочу“ отримала грамоту 
від ректора Львівської політехніки. До вітально-
го слова долучився й директор Народного дому 
„Просвіта“, заслужений діяч мистецтв Степан Ша-
лата. Він вручив театралам торт із символічним 
числом „30“. Цього вечора панувала особливо 

святкова й радісна атмосфера творчості, любові 
й натхнення.
Алла КОЛЬГОФЕР, учасниця театру-студії „Хочу“

вже прийшла, то мушу виступити. 
Заспівала акапельно пісню „Один в 
каное“. Виявилося, керівник „Хочу“ 
Анастасія Непомняща запам’ятала, 
як я виступала на Шевченківських 
читаннях й посідала призові місця. 
Так я потрапила до театру. А подруж- 
ку, яка мене привела, за іронією 
долі, не взяли.

У нас в театрі-студії дружня ат-
мосфера. Я була задіяна у виставі 
„Моя професія — сеньйор з вищого 
світу“, постановці про життя Івана 
Франка „Тричі мені являлася лю-
бов“  (грала оперну співачку, вико-
нувала „Чого являєшся мені у сні“ 
й „Ой, ти, дівчино, з горіха зерня“), 
в „Утопленій“ на Шевченківських 
днях, брала участь у багатьох уні-
верситетських заходах. У виставі 
„Моя професія…“ грала діда. Друзі, 
яких запросила на виставу, не впі-
знали мене в цій ролі.

Як ви бачите своє професійне 
майбутнє?

Алла: Я вже працюю в туристич-
ній фірмі, яка приймає іноземних 
туристів і організовує їм екскурсій-
ні тури Західною Україною і Льво- 
вом зокрема. В основному при-
їжджають німці, є багато туристів з 
Канади, які цікавляться своїми ро-
динними зв'язками. Сьогодні маю 
зустрітися з туристкою з Австралії, 
яка захотіла відчути зимову казку 
Карпат. Ця компанія хоче відкрити 
в Одесі свій філіал. Оскільки сестра 
тепер живе біля Одеси, то спробує 
піти працювати також туди.

На Новий рік студенти часто 
воліють поїхати або в Кар-

пати, або за кордон. Де ви, коли 
були студентами, зустрічали це 
свято?

Алла: Якось я святкувала Но-
вий рік з поляками в Ґданську — 
на головній площі, біля ялинки, зі 
салютами. Коли 1 січня прийшла до 
Балтійського моря, то подумала, 
що, можливо, ніколи більше його не 
побачу, і вирішила скупатися. Були 
й такі сміливці, як я.

Олена: Я теж купалася в зимо-
вому Балтійському морі. Це був 
спосіб привітати мого друга, який 
підтримує здоровий спосіб життя, 
з днем народження: пірнала і пере-
давала вітання на відео.

Яким був для вас рік, що ми-
нає?

Алла: Він був складним: сесія, 
захист диплома, робота — важко 
було порозумітися з власником 
фірми німцем через його перфек-
ціонізм. Але я дала собі раду з усім 
й успішно захистилася.

Олена: У мене було менше по-
дій, бо живу в маленькому місті, 
але я теж захистилася.

Чого очікуєте від року прий- 
дешнього, про що мрієте?

Олена: Хочеться миру в Україні 
й знайти своє місце в житті.

Алла: Мені важливий професій-
ний і творчий розвиток. Хотіла б  
створити акустичний гурт.

Наталя ЯЦЕНКО

МАНДРИ, ТВОРЧІСТЬ І КУПАННЯ В ЗИМОВОМУ 
МОРІ, ПОДІЛЕНІ НА ДВОХ
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

 • Цього року вперше відбулися 
змагання з тенісболу серед сту-
дентів університетів та акаде-
мій. Їх організували в спортивному 
комплексі Придніпровської держав-
ної академії будівництва та архітек-
тури. Перше місце виборола ко-
манда Придніпровської державної 
академії фізичної культури і спорту, 
на другому опинилися господарі, 
третє місце — у студентів Дніпров-
ського національного університету 
ім. О. Гончара.

 • Рік, що минає, був доволі ба-
гатим на перемоги українських 
спортсменів. Свої таланти усьо-
му світу розкрили олімпійський 
чемпіон Олександр Абраменко 
(фристайл), чемпіони світу Дарія 

Білодід (дзюдо), Алла Черкасова 
(вільна боротьба), Михайло Ро-
манчук (плавання). В українсько-
му тенісі з’явилася нова зірка —  
Даяна Ястремська, а Марта Костюк 
блискуче проявила себе серед юні-
орів. Боксер Олександр Гвоздик 
завоював титул чемпіона світу за 
версією WBC в напівважкій вазі. 
На юнацьких Олімпійських іграх 
фехтувальниця Катерина Чорній 
виборола дві золоті медалі. Цьо-
горіч відзначилися й такі молоді 
спортсмени: Мар’ян Закальниць-
кий (спортивна ходьба), Олена 
Старікова (велоспорт), Єлизавета 
Яхно (синхронне плавання), Вале-
рій Чоботар (карате), Ярослава Ма-
гучіх (легка атлетика, стрибки у ви-
соту), Михайло Кохан (легка атле-

тика, метання молота), Святослав 
Михайлюк (баскетбол).

 • Наприкінці року у Львові від-
бувся Фестиваль єдиноборств. У 
таких видах спорту як кудо, кара-
те, кікбоксінг та айкідо змагалися 
студенти закладів вищої освіти та 
учні шкіл. Мультиспортивне дійство 
зібрало понад 300 учасників. Окрім 
змагань, глядачі побачили показові 
виступи з черлідингу. Захід органі-
зували Львівське обласне спортив-
не товариство студентів „Гарт“ і 
Львівське обласне відділення Ко-
мітету з фізичного виховання та 
спорту МОН України.

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО

ЗИМА, СВЯТКУВАННЯ:  
КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ З ВИЖИВАННЯ

Провести рік старий, активно зустріти новий… Ще 
й холод надворі дошкуляє, а вдома пересушене 
опаленням повітря… У таких умовах, здається, 
здоровий спосіб життя нереальний щонайменше 
місяць. Проте з порадами „Аудиторії“ можливе все. 
Треба лише їх прочитати й використовувати.

Один зі способів змусити себе 
вийти з дому — придбати нові сан-
ки чи нове лижне спорядження. 
Варто не шкодувати на них грошей, 
вибирати дуже зручні й привабливі 
— вам обов’язково захочеться під-
корити засніжену гору або хоча б 
постояти біля її підніжжя, щоб зро-
бити кілька крутих селфі. За тим же 
принципом — що більші витрати, 
то більша ймовірність висунути 
носа надвір — дійте, і коли надума-
єте купити абонемент до басейну, 
фітнес-зали, бо в січні заповнення 
людьми в них менше. Двічі-тричі 
на тиждень практикуйте під час 
тренувань силові навантаження, 
в інші дні — кардіо. Для лінивіших 
порада така: яскраві шарф-шапка, 
добрі рукавички й лопата — і роз-
чищаємо подвір’я чи вулицю від 
снігу. Для зовсім ледачих: граємо 
в сніжки — буде весело, наповните 

легені свіжим киснем і розімнете 
плечовий пояс.

Центральною проблемою свят-
кових днів для більшості стає хар-
чування. Неможливо не попробу-
вати багато всяких смаколиків, та, 
з другого боку, наслідки від роз-
кішного бенкетування для організ-
му плачевні. Вихід простий — за 
кілька днів до свят перейти на ви-
нятково рослинну їжу, тушковану 
й запечену. Застілля ж розпочи-
нати із овочевого салату, а потім 
обмежувати себе у смаженому й 
жирному. Якщо ж переїдання не 
вдалося оминути, то доведеться 
наступні дні бути ощадним в їжі 
— менше їсти, більше пити, зо-
крема узвар. Згодом подбати про 
те, щоби в раціоні були продукти, 
багаті на амінокислоту цистеїн — 
вона робить слизові менш ураз-
ливими до мікробів. Максимальна 

її кількість є у рибі, злаках, сирі, 
птиці.

Попри те, що їжі вдосталь, ви 
все одно марите пишними булоч-
ками, то цілком можливо, вам бра-
кує вітамінів групи В. Якщо ж вми-
раєте за шоколадом — перевірте 
рівень глюкози, він може бути 
низьким. Інша причина великого 
апетиту — надмір гострих спецій 
у стравах.

Ще одна неприємність для тіла 
— сухе повітря в приміщенні, осо-
бливо там, де спимо. Удень варто 
що дві-три години освіжати облич-
чя водою, а на ніч поставити біля 
батареї місткість із нею. Опти-
мальний же варіант — придбати 
зволожувач.

Недосипання під час сесії й у 
перші січневі дні не мають стати 
шкідливою звичкою. Сон, в якому 
ми провадимо приблизно одну 
третю свого життя, корисний для 
здоров’я — під час нього організм 
діагностує свої внутрішні системи 
і виправляє їхні збої. А ось при не-
досипанні шанси підхопити засту-
ду зростають у стільки разів, скіль-
ки годин ви вкрали в нічного від-
починку! Тому безтурботно спіть 
і будьте в новому році щасливі й 
здорові.
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ПЕРРВА

КРОСВОРД
Горизонтально: 
2. Низька температура навколишнього середовища. 
7. Вулкан на острові Мінданао, Філіппіни. 8. Гора 
на Криті, де народився Зевс. 9. Вечірнє до-
звілля молоді восени і взимку, яке в будні 
дні поєднували з роботою. 12. Український 
чоловічий танець. 15. Сніп, який ставлять на 
почесне місце під час Різдва в українській 
хаті. 18. Табір у запорожців. 20. Спокій-
на, чиста водна гладінь. 22. Європей-
ська ракета-носій. 24. Одиниця 
магнітної індукції в СГС системі 
одиниць. 25. Водоймище з непро-
точною водою. 26. Одиниця дов-
жини в англійській системі мір. 
28. Позитивний плюс джерела 
електричного струму. 29. Ділянка 
в пустелі з багатою рослинністю 
і прісною водою. 31. Держава 
в Азії. 32. Північний вітер у 
моряків. 33. Військовослуж-
бовець інженерних підрозді-
лів армії. 36. У Православній 
Церкві — нижчий духовний 
чин; помічник священика, дяк. 
38. Найвища людиноподібна 
мавпа. 40. Друга назва Трої. 
41. Представник колективу, 
організації на з’їзді, нараді. 
42. Опікункою цієї науки є 
муза Кліо. 43. Відомий ін-
дійський шахіст. 44. Вели-
кий хижий звір із довгою 
гривою. 46. Перша сотня. 
48. Страва з варених 
крупів. 49. Точний ка-
лендарний час якоїсь 
події. 50. Італійський 
народний танок. 
53. Корона Папи Рим-
ського. 55. Майданчик у центрі амфітеатру, де 
відбувалися бої гладіаторів. 57. Цей неборак як 
звариться, то червоніє. 58. Орган зору. 60. Чаклун, фо-
кусник. 61. Держава у північно-західній частині Тихого 
океану, яка є однією з найбільш технологічно розвину-
тих у світі. 62. Складова частина воєнного мистецтва, 
теорія і практика підготовки та ведення бою. 64. Повіль-
ний ліричний танець у класичному балеті. 65. Найвища 
колегіальна церковна установа для розв’язання важли-
вих справ під головуванням ієрарха.

Вертикально:
1. Святковий вечір з танцями. 3. М’який сріблясто-бі-
лий метал із низькою температурою плавлення. 4. Ек-
ваторіальне сузір’я, три яскраві зірки якого наші предки 
назвали Косарями. 5. Бойове шикування піхоти у формі 
чотирикутника, яке застосовували у ХVІІІ ст. 6. Комічний 
персонаж, блазень, клоун. 9. Проміжок часу в сто років. 
10. Спортивні змагання на автомобілях. 11. Ріка в Індії та 
Пакистані, яка впадає в Аравійське море. 13. Соляний 

розчин високої концентрації. 14. У давньогрецькій 
міфології — бог підступної, віроломної війни. 16. Ле-

лекоподібний птах, поширений переважно в тро-
піках. 17. Скринька, в яку під час голосування 

опускають виборчі бюлетені. 18. Українська 
народна обрядова пісня. 19. Сорт вино-
граду, що переважно йде на виробництво 
шампанського вина. 21. Столиця Замбії. 

23. Колона у вигляді чоловічої постаті, що 
підтримує балкон. 27. Столиця Словаччи-

ни. 30. Військовослужбовець, який 
служить в артилерії. 33. Особа 
молодшого медичного персона-
лу, яка прибирає лікарняні примі-

щення. 34. Хлопчик, який на Новий 
рік віншує людям у їхніх домівках, 
посипаючи підлогу пшеничними 
зернами. 35. Дружина князя Во-

лодимира і мати Ярослава Муд- 
рого. 37. Назва Середньовічної 
держави в деяких тюркських 
народів. 39. Кругла споруда, 
перекрита банею. 45. Ця уяв-
на лінія поділяє Землю на дві 
півкулі — північну і південну. 

47. В Італії так називають 
шинок, трактир. 51. Люди-
на, яка зреклася життєвих 
благ. 52. Прилад, який ви-
промінює світло, найчасті-
ше з допомогою розжаре-

ної електричним струмом 
спіралі. 53. Швидкість ви-
конання музичного твору. 
54. Вокальний твір для 

одного голосу в опері. 
55. Місто в Індії, ко-
лишня столиця імпе-
рії Великих Моголів. 
56. Ігристе біле італій-

ське вино. 58. Бог підземного царства у давніх 
римлян. 59. Комедія Арістофана. 63. Україн-

ський поет і перекладач, колишній священик Україн-
ської автокефальної православної церкви, справжнє ім’я 
і прізвище якого Микола Хомичевський.

Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд, опублікований  
у числі 38

Горизонтально: 3. Адаптація. 6. Афера. 7. Трико. 
9. Ікона. 10. Гарде. 12. Аслан. 14. Рейс. 15. Президент. 
17. Кафа. 18. Лідер. 19. Цукор. 20. Агат. 22. Герострат. 
23. Ібіс. 24. Яруга. 26. Томат. 28. Дадлі. 29. Аскет. 
31. Даная. 32. Світлофор.
Вертикально: 1. Пара. 2. Оцет. 3. Амеба. 4. Тенор. 
5. Ярина. 6. Анонс. 8. Орлик. 9. Ідеологія. 10. Грейп- 
фрут. 11. Електорат. 13. Нефертіті. 15. Поріг. 16. Таціт. 
21. Трупа. 23. Індія. 25. Аркас. 27. Марал. 28. Донор. 
30. Тріо. 31. Дефо.
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ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ 
ПАТРІОТОВІ!

Пішов із життя знаний випус-
кник Львівської політехніки та 
пошанований побратим Студент-
ського братства Львівщини Ігор 
Коцюруба

У неділю, 16 грудня, в лікарні 
Червонограда на 54 році життя 
перестало битися серце відомо-
го громадського діяча, волонтера, 
активного учасника трьох україн-
ських революцій Ігоря Коцюруби. 
Знайомі та близькі Ігоря відгуку-
ються про нього як про людину 
слова та справжнього борця за 
справедливість.

Ігор Коцюруба народився 
11 вересня 1965 року на Луганщи-
ні в родині репресованих. Згодом 
вони повернулася на Галичину та 
замешкали в містечку Червоно-
град на Львівщині. В 1983–1985 
роках Ігор служив в Афганістані, 
а після повернення в 1986 р. всту-
пив до Львівського політехнічного 
інституту на інженерно-економіч-
ний факультет. У 1989 р. в пам’ять 
про загиблих львів’ян у радян-
сько-афганській війні Ігор разом із 
товаришами ініціював посвячення 
Березового хреста на Лисій горі 
у Львові.

У студентські роки поринув 
у бурхливу політичну діяльність, 
брав активну участь у формуван-
ні та діяльності Студентського 
братства. В 1989–1990 роках — 

голова Студентського братства 
Львівської політехніки, а в 1990–
1991-му — ще й секретар Сту-
дентського братства м. Львова. 
У 1990 році став співголовою та 
активним учасником Студентської 
революції на граніті. 

У 1994–1998 роках — депутат 
обласної ради від Червоногра-
да, активіст громадського руху 
„Пора“, організатор акції „Укра-
їна без Кучми“ в 2000–2001 ро-
ках, член „Правого сектора“ та 
Афганської сотні. З перших днів 
Революції Гідності (2013–2014 рр.) 
був активним учасником подій на 
Майдані та до останніх днів жит-
тя як волонтер допомагав україн-
ській армії. 

Ігор Коцюруба активно бо-
ровся з корупцією, організовував 
протести проти будь-якого свавіл-
ля чиновників і високопосадовців. 
Не раз домагався, аби припини-
лися переслідування громадських 
діячів, вимагав від органів право-
порядку оприлюднювати резуль-
тати розслідування резонансних 
справ.

В останні роки життя очолював 
громадське формування „Патрі-
от“, яке втілює ідею військово-пат- 
ріотичного виховання молоді. Був 
головою ветеранської організації.

Сучасне покоління Студент-
ського братства Львівської полі-
техніки та всього Студентського 
братства Львівщини оплакує втра-
ту свого побратима та передає 
співчуття рідним і друзям Ігоря.

Братику, ти назавжди залишиш- 
ся у наших серцях! Герої не вми-
рають, вони живуть вічно!

Студентське братство 
Львівщини

ЗАМІСТЬ КВІТІВ  
НА МОГИЛУ

Львівщина втратила одного з най-
кращих своїх синів — випускника Львів-
ської політехніки, колишнього голову 
Студентського братства, активного 
борця з радянським комуністичним ре-
жимом наприкінці 80-х років, співорга-
нізатора Студентської революції на гра-
ніті, учасника Помаранчевої революції і 
Революції Гідності, члена громадського 
формування „Патріот“, мужнього, від-
чайдушного, безкомпромісного 

Ігоря Коцюрубу.
У нього було ще багато планів і сна-

га до боротьби за сильну і справедливу 
державу. 

Нема слів, якими можна було б пе-
редати наш смуток і біль втрати. 

Співчуваємо скорботній родині, 
друзям і всім, хто спільно з ним ви-
борював і утверджував незалежність 
України. А ми збережемо світлу й вічну 
пам’ять про нескореного українця.

Редакція тижневика „Аудиторія“,  
рада Товариства „Просвіта“  

Львівської політехніки

Дирекція Інституту енергетики та систем ке-
рування і колектив кафедри електромехатро-
ніки та комп’ютеризованих електромеханіч-
них систем Львівської політехніки вислов-
люють щирі співчуття доценту кафедри ЕКС, 
кандидату технічних наук Володимиру Богда-
новичу Цяпі з приводу тяжкої втрати — смерті

матері.

Колектив кафедри програмного забезпечен-
ня Інституту комп’ютерних наук та інформа-
ційних технологій Львівської політехніки 
глибоко сумує та висловлює співчуття завіду-
вачу кафедри Віталію Степановичу Яковині та 
його родині з приводу тяжкої втрати — смерті 

батька.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
„ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА“
оголошує конкурс на заміщення 
посад завідувачів кафедр: 

 • адміністративного та інформаційного права; 
 • прикладної лінгвістики; 
 • соціальних комунікацій та інформаційної 
діяльності. 
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, 

подають такі документи: заяву; особовий лис-
ток обліку кадрів із фотографією; автобіогра-
фію; копії документів про вищу освіту, наукові 
ступені та вчені звання; список друкованих 
праць і винаходів із зазначенням публікацій 
в журналах, що входять до наукометричних 
баз даних (Scopus, Web of Science) та індексу 
Гірша, завірених за встановленим порядком; 
згоду на збір та обробку персональних даних; 
копії паспорта та трудової книжки.

До участі у конкурсі на заміщення посад 
завідувачів кафедр допускаються особи, які 
мають науковий ступінь доктора чи кандидата 
наук та вчене звання професора чи доцен-
та відповідно до профілю кафедри, а також 
стаж науково-педагогічної роботи не менше 
10 років. 

Термін подання документів на конкурс — 
місяць від дня опублікування оголошення в 
газеті.

Документи на участь у конкурсі прохання 
надсилати на ім’я ректора Національного уні-
верситету „Львівська політехніка“ за адресою: 
79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кім. 303, 
конт. тел. 258-24-82.

Житлом університет не забезпечує. 
Ректорат

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
„ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА“

оголошує конкурс на заміщення посад 
науково-педагогічних працівників кафедр:

 • обчислювальної математики та програмуван- 
ня — доцент (1); 

 • фінансів — доцент (1); 
 • хімічної технології переробки нафти та газу — 
професор (1).
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, 

подають такі документи: заяву; особовий листок 
обліку кадрів із фотографією; автобіографію; ко-
пії документів про вищу освіту, наукові ступені та 
вчені звання; список друкованих праць і винахо-
дів із зазначенням публікацій в журналах, що вхо-
дять до наукометричних баз даних (Scopus, Web 
of Science) та індексу Гірша, завірених за встанов-
леним порядком; згоду на збір та обробку персо-
нальних даних; копії паспорта та трудової книжки.

До участі у конкурсі на заміщення вакантних 
посад науково-педагогічних працівників кафедр 
допускаються особи, які мають наукову ступінь 
кандидата чи доктора наук та вчене звання до-
цента чи професора, а також стаж науково-педа-
гогічної роботи для професора не менше 10 років, 
для доцента — не менше 5 років.

Термін подання документів на конкурс — мі-
сяць з дня опублікування оголошення в газеті.

Документи на участь у конкурсі прохання над-
силати на ім’я ректора Національного універси-
тету „Львівська політехніка“ за адресою: 79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кім. 303, конт. тел. 
258-24-82.

Житлом університет не забезпечує.
Ректорат

	 	 	 		МНОГАЯ	ЛІТА!

Професорсько-викладацький колектив, працівники і студенти Інституту підпри-
ємництва та перспективних технологій НУ „Львівська політехніка“ висловлюють 
найщиріші слова вітань з нагоди прийдешнього ювілею директору, заслужено-
му працівнику освіти України

          Йосифу Яковичу  
ХРОМ’ЯКУ. 

Працювати в царині освіти, бути керівником ін-
ституту — це відповідальна та складна справа, 
яка вимагає титанічних зусиль, високого профе-
сіоналізму та відданості. 
Дозвольте висловити Вам, Йосифе Яковичу, щиру 
вдячність за повагу та підтримку, поради та розу-
міння, співпрацю на паритетних засадах, за мис-
тецтво бути ефективним керівником та прийма-
ти виважені рішення. Незважаючи на всі виклики 

сьогодення, Ви завжди перебуваєте на крок по-
переду, будуючи чітку стратегію поступу ІППТ.
Щиро зичимо Вам здоров’я, життєвих позити-
вів, добробуту й оптимізму, миру та невичерпної 
енергії, а професійна діяльність нехай буде спов-
нена задоволенням і творчими злетами та пере-
могами.

З повагою — професорсько-викладацький 
колектив, працівники і студенти ІППТ
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ТОП-події 
тижня у 
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