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хай канікули будуть драйвові !
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ВАША ДУМКА

ЯК ОРГАНІЗОВУЄТЕ ЗИМОВІ КАНІКУЛИ?

Андрій Кулявець, студент 
другого курсу Інституту 

комп’ютерних наук 
та інформаційних 
технологій:

„Гуляю, 
відпочиваю 

з друзями, 
концертую“

Мої цьогорічні зимові канікули відрізняються від 
попередніх тим, що вся сесія відбулася до Різдва, 
тому святкувати зміг спокійно, не думаючи про нав-
чання. На канікулах я відпочиваю, гуляю з друзями, 
дивлюся фільми, а також читаю книжки — люблю 
фантастичні і пригодницькі. Також я співаю у капелі 
„Дударик“, тому ходжу на репетиції. З різдвяними 
концертами ми виступаємо у філармонії та в опер-
ному театрі.

Ярина Дякович, студентка першого курсу Інституту економіки і 
менеджменту:

„Мої канікули — ідеальні“
Можу впевнено сказати, що канікули у мене минають весело. Люблю активний відпо-
чинок. На Новий рік поїхала у Карпати і зустріла його в горах — це було дуже круто, 

оскільки вперше святкувала без батьків. 
На Різдво також була у Карпатах, але вже з батьками. Ми зустріли там сім вертепів: була 

вражена колоритом їхніх костюмів — такого розмаїття ще не бачила. Коляда у горах — 
море вражень та емоцій. За декілька днів ми поїхали на лижі, я каталася вперше і дуже раділа, 

коли мені все вдавалося — це такий адреналін, що важко передати словами. 
Водохреща також святкувала в горах. Цікаво спостерігати, як люди занурюються в крижану воду. Цього року я не 
ризикнула, але до того чотири роки поспіль підтримувала традицію. На кінець січня з друзями плануємо поїздку 
до Одеси, гадаю, буде не менш цікаво. Мої канікули для мене — ідеальні, адже маю багато спогадів та емоцій. 

Опитували Наталія ПАВЛИШИН, Наталя ЯЦЕНКО, Ірина МАРТИН та Анастасія МОЗГОВА

Назар Чередарик, 
студент четвертого 

курсу Інституту 
геодезії:

„Починаю 
готуватися 

до іспитів“
У мене тепер не зовсім канікули, оскільки цей семестр 
я вчусь на стипендію, яку видає DAAD, у Вищій школі 
Нойбранденбурга. Тут більше практики, ніж у нас (го-
ворю лише за геодезію), більше комфорту, студентів 
менше, але всі зацікавлені в навчанні. Тут нема про-
блем з опаленням і студенти відпочивали від 24 грудня 
до 7 січня. Під час канікул приїжджав в Україну, зараз 
у Гамбурзі набираюся сил. Місто круте, клімат приєм-
ний, надворі — +8 і море поряд — мене все влашто-
вує. На черзі — Франкфурт. Уже починаю готуватися 
до тутешніх іспитів — матиму екзамен з інженерної 
геодезії якраз на свій день народження, 31 січня.

Антон Григуть, студент четвертого курсу Інституту комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій:

„Стараюся максимально розвиватися“
Наразі крім самоосвіти та громадської діяльності займаюсь реалізацією творчих 
ідей та різними „авантюрними“ проектами й трохи підробітком. Читаю доволі багато 
профільної літератури, шукаю додаткову інформацію на різних інтернет-ресурсах. 
А громадська робота стосується діяльності напрямів, у яких працює BEST. Усім цим 
загалом займаюся і у навчальний період. У моїх друзів, які активні у молодіжному секторі, 
часто так і минають канікули. А щодо „авантюрних“ проектів, то вони стосуються організації ярмарків, фести-
валів та концертів, а також творення і запису музичних композицій. Під час таких проектів також розширюю 
кола знайомств і пробую себе у чомусь новому.
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NOTA BENE!

Закінчення на 7 с. m

ПОЛІТЕХНІКІВ ПРИВІТАЛИ КОЛЯДОЮ

Різдвяний настрій ще донедавна панував у Львівській 
політехніці. 17 січня працівників нашого університету 
прийшли привітати діточки з Ресурсного центру 
освітніх інформаційних технологій для осіб із 
особливими потребами разом із очільницею Оксаною 
Потимко.

Колядки, різдвяні пісеньки, він-
шування і скрипкові мелодії пода-
рували політехнікам незрячі діти зі 
Львова та Львівщини, Івано-Фран-
ківська і Тернополя. 

Привітав малих колядників про-
ректор нашого університету Ро-
ман Корж, наголосивши, що разом 

із різдвяним настроєм гості запа-
лили серця кожного, хто чув їхній 
виступ, до помноження добра.

А 23 січня для львів’ян і гостей 
міста діти з Ресурсного центру 
освітніх інформаційних технологій 
для осіб із особливими потребами 
підготували спеціальний подару-

нок — прем’єру різдвяної виста-
ви-мюзиклу „Казка на білих лапах“ 
(Палац культури ім. Г. Хоткевича). 
Автором ідеї цієї вистави, всіх ко-
лядок і музики є відомий співак 
гурту „Піккардійська терція“ Слав-
ко Нудик. Аранжування — Юрка 
Саєнка. А режисурою займалася 
акторка Театру ім. М. Заньковець-
кої Олександра Бонковська. Гостя-
ми мюзиклу були також співачка 
Оксана Муха, скрипаль Олександр 
Божик.

Наталія ПАВЛИШИН

СХІД І ЗАХІД — РАЗОМ
Торік магістри кафедри містобудування Інституту архітектури, 
на замовлення громади Краматорська, працювали над 
проектами розвитку громадських просторів міста.

— Ідея такої співпра-
ці виникла ще тоді, коли 
доля закинула мене в До-
нецьку область, — каже 
регіональний консультант 
із місцевого економічного 
розвитку та стратегічного 
планування у Донецькій 
області Андріан Фітьо. 

— Так уже склалося, що 
в тих населених пунктах 
влада дбала передусім 
лише про індустріаль-
не виробництво, а якість 
життя мешканців уже 
було її другим пріорите-
том. Працюючи в цьому 
регіоні, бачив що дво-

рики, дитячі майданчики 
та інші публічні простори 
потребують системного 
підходу. Отак і виникла 
мрія потроху змінювати 
цей побут силами самих 
городян, адже великих 
коштів на такі зміни у мі-
ста нема. Своїми думка-

ми поділився з депутата-
ми Краматорської міської 
ради. До втілення цієї ідеї 
активно долучилася Лілія 
Кісліцина. Було органі-
зовано обговорення цих 
питань з мешканцями 
міста. Так виникла думка 
не просто створити про-
ект впорядкування від-
критих міських просто-
рів, долучивши до нього 
студентів-архітекторів 
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СТУДІЇ

ДІВЧИНА, ЯКА ЗНАЄ МОВУ МЕТАЛІВ

Зі Златою Рикавець ми зустрілися після захисту її 
магістерської дипломної. Вона була єдиною дівчиною у 
групі прикладних матеріалознавців. А ще — після навчання 
у французькому університеті за програмою „Еразмус+“ їй 
відкрилися перспективи за кордоном. Однак дівчина вирішила 
залишитися в Україні.

На стажуванні у 
м. Лілль Злата впродовж 
семестру вивчала дис-
ципліни своєї спеціаль-
ності. А по завершенні 
французький професор, 
який був супровайзером 
студентки, запропону-
вав повернутися до них і 
продовжити дослідження. 
Таким чином Злата склала 
сесію у Політехніці і знову 
вирушила до Лілля.

— Звісно, що там усе 
набагато краще — маю 
на увазі обладнання та 
якість освіти. Хоча укра-
їнців у Франції поважають, 
мабуть, більше, ніж своїх, 
корінних французів, адже 
виокремлюють у нас інже-
нерний талант і визнають, 
що їхнім студентам це за-
звичай не притаманне, — 
ділиться враженнями спів-
розмовниця. 

Отож, вона успішно 
підготувала дипломне 
дослідження за темою 
проекту, який виконала 
у Франції, — про втомні 
характеристики TRIP-ста-
лі (TRIP-сталі — це трохи 
по-закордонному звучить, 
зауважує, у нас кажуть 
ПНП-сталі, тобто йдеть-
ся про пластичність, на-
ведену перетворенням). 
Цю сталь використовують 
для виготовлення дета-
лей автомобіля підвище-
ної надійності, важливих 
у безпеці водія і пасажи-
рів — тобто коли стається 
аварія, то каркас маши-
ни з такої сталі майже не 
зминається, збільшуючи 
аспект безпеки пасажи-
ра. До того ж, застосу-
вання ПНП-сталі знижує 
масу автівки, що дозво-

ляє зменшити і витрати 
пального, і кількість ви-
кидів вуглекислого газу в 
атмосферу.

Нетиповий як для ді-
вчини фах свого часу об-
рала Злата. Тому не див-
но, що всі роки вчилася 
у хлопчачій групі. Коли 
вступала, мама дуже пе-
реживала через це. Та 
почувши, що у групі буде 
ще одна дівчина, погоди-
лася відпустити доньку на 
прикладне матеріалознав-
ство. Але цій дівчині через 
рік стало нецікаво і вона 
подалася на іншу спеці-
альність. А в Злати з’яви-
лася нагода переконатися, 
що з хлопцями простіше, 
порівнюючи свої враження 
з відгуками коліжанок-фі-
лологинь, у яких пере-
важали дівчачі групи, де 
кожен генерував свої ідеї і 
ніяк не міг втілити їх. 

А почалося все зі шкіль-
ного захоплення хімією. 
Дівчина згадує, з яким за-
доволенням тоді викону-
вала домашні завдання. У 
старших класах вступила 
до гімназії. Спершу обра-
ла фізико-математичний 
профіль, а згодом — хімі-
ко-біологічний: 

— Коли вирішувала, 
куди вступати після шко-
ли, керувалася тим, що 
для мене навчання має 
бути цікаве. Тобто щоб не 
просто пересидіти пару, 
а отримувати від неї за-
доволення, бо, як казав 
Конфуцій, коли любиш те, 
що робиш, то не працюєш 
жодного дня.

Отож, абітурієнткою 
спілкувалася з працівни-
ками приймальної комісії, 

уважно вислуховувала, 
що можна здобути на тій 
чи іншій спеціальності. 
Однак після розмови зі 
завідувачкою кафедри 
ПМОМ Зоєю Дурягіною 
вже впевнено знала, що 
вступатиме на прикладне 
матеріалознавство:

— Мене захопило, що 
вивчатиму метали, попри 
те, що фізику не дуже лю-
била. А на другому курсі 
зустріла дуже хорошого 
викладача Віталія Ромаку, 
який для мене стер межу 
між фізикою і хімією. Ві-
талій Володимирович ви-
кладав кристалографію. І 
згодом став керівником 
моєї бакалаврської. 

Під час навчання була 
надзвичайно сумлінною 
студенткою. Тепер дівчині 
видається, що іноді десь 
можна було і легше до 
цього поставитися, але, 
з другого боку, важка 
праця пішла на користь. 
Без неї не мала би тих 
знань, які здобула. Златі 
пропонували вступати до 
аспірантури університе-
ту м. Лілль, стати їхньою 
PhD-студенткою. Але 
вона вважає, що якщо 
народилася в Україні, то 
треба себе реалізовувати 
тут, адже де б ти не був, а 
вдома завжди краще. Під 
час навчання зумисне не 
шукала роботу, бо хотіла 
повноцінно вчитися (під-
робіток на канікулах не 
враховує). Але кілька мі-
сяців тому, коли залиша-
лося лише структурувати 
дипломну, Злата працев-
лаштувалася у компанії, 
що спеціалізується на 
літакобудуванні. Скла-

дає технологічні плани, 
а невдовзі, сподівається, 
працюватиме в команді, 
що затверджуватиме ма-
теріали для деталей. 

Дівчина, яка знаєть-
ся на металах, живе не 
лише ними. Любить ак-
тивний відпочинок: похо-
ди в гори, прогулянки на 
велосипеді, лижах, вер-
хову їзду. А ще — танці, 
і не лише суто для себе, 
адже періодично органі-
зовує зацікавленим май-
стер-класи. Зізнається, 
що для неї нічогонеро-
блення — найвиснажли-
віша праця. 

— Під час поїздок за 
кордон мені доводилося 
спілкуватися з багатьма 
жінками, які, попри всі 
сприятливі чинники у їх-
ній країні, яких у нас, на 
жаль, нема, не зуміли 
себе зреалізувати. Що ж, 
виявляється, комфортні 
умови теж можуть бути 
мінусом. Тому можливо, 
це трохи феміністичний 
погляд, але я маю мету 
— реалізувати себе як 
жінка. Не можна покла-
датися лише на чолові-
че плече, надіятися на 
батьків, а треба завжди 
бути впевненим у собі. В 
Україні можна це здійс-
нити. Хочу, щоб молодь 
розуміла і бачила таку 
перспективу, — каже на 
завершення.

Ірина МАРТИН
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СТУДІЇ

ЕЛЕКТРОНІКИ ВТІЛЮЮТЬ НОВИЙ ПРОЕКТ

Нещодавно наукова група лабораторії органічної 
електроніки, що в ІТРЕ Львівської політехніки, 
отримала фінансування програми „Горизонт-2020“. 
Про це розповідає її очільник, професор кафедри 
електронних приладів Павло Стахіра. 

Дослідження ОLED-
спектрів

Це вже другий ґрант за останні 
два роки, який отримав наш уні-
верситет від найбільшої програми 
Євросоюзу на фінансування до-
сліджень та інноваційних розро-
бок. Перший втілює наукова група 
Анатолія Андрущака. Про це писа-
ла „Аудиторія“ у ч. 4 за 2018 рік.

— Наш інноваційний проект, у 
якому беруть участь 
11 партнерів, — „Емі-
тери, що не містять 
важких металів для 
новітніх джерел світ-
ла“. Йдеться про 
ОLED-технології. Ві-
домо, що зображення 
формують три базові 
кольори — синій, зе-
лений та червоний. 
Кольорову гаму отри-
муємо їхньою варіаці-
єю. У технології OLED 
найслабшою ланкою 
є функціонування си-
ніх пікселів. Саме над 
створенням високо-
якісного синього випромінювача 
працюємо, — пояснює Павло Йо-
сипович.

Співрозмовник зауважує, що 
сучасним високоефективним OLED 
синього свічення характерний най-
менший час безперервного свічен-
ня — всього 500 годин, тимчасом 
як зелений і червоний — удвічі 
більший, що своєю чергою знижує 
конкурентоспроможність OLED на 
комерційному ринку. 

Завдання проекту — синтезува-
ти та впровадити  у виробництво 
матеріали, які не містили б іонів 
рідкоземельних  металів, покра-
щили б чинні світові аналоги. Тому 
наші науковці моделюють, синте-
зують такі молекули, досліджують 
характеристики матеріалів, тес-
тують і на їхній основі створюють 
прилади. 

Які ж можливості надає участь 
у „Горизонті-2020“ для наукової 
групи Стахіри? Насамперед стажу-
вання на підприємствах партнерів 
Німеччини, Франції, Литви. Також 
Львівська політехніка отримає кош-
ти, за які можна організовувати 
конференції, семінари, запрошу-
вати лекторів, купувати різні мате-
ріали. „Однак, на жаль, не можна 
придбати обладнання“, — зауважує 
співрозмовник. 

Плюси і мінуси 
роботи за кордоном

Професор наголошує, що участь 
у проекті стримає науковців від 
відтоку за кордон, адже на час пра-
ці на світових підприємствах вони 
отримуватимуть європейську плат-
ню. Співрозмовник переймається 
тим, що його перспективні колеги 
виїжджають працювати за кордон. 
Тому тішиться, коли з’являється бо-
дай щонайменша нагода їх стрима-
ти в Україні, а це зазвичай здобут-
тя ґрантів на наукові дослідження, 
стажування. Себе за кордоном не 
уявляє. Замість нарікань створює 
проекти. Та й з об’єктивного погля-
ду, вважає, за кордоном не так усе 
гладко, бо коли науковець поба-
чить реальний стан, ейфорія дуже 
швидко минає. Наука потребує ко-
лосальних вкладень. Сучасне ла-

бораторне обладнання коштує чи-
мало. Тому наші науковці шукають 
альтернативу, щоб здешевити свої 
дослідження: модернізують старі 
установки, шукають альтернативні 
рішення щодо дослідно-вимірю-
вального комплексу тощо. А пере-
вагою є більша свобода наукової 
діяльності, порівняно зі закордон-
ними колегами.

Без науки себе не 
уявляє

Наукова група професора Ста-
хіри не вперше бере участь у між-
народних конкурсах на досліджен-
ня. Уже вдалося успішно здійснити 
декілька проектів із Литвою, Німеч-
чиною, Росією (останній, звісно, до 
війни). Павло Йосипович наукою 
зацікавився ще під час навчання на 
фізичному факультеті Франкового 
університету, коли здобував спе-
ціальність „радіофізика й електро-
ніка“. Починав науково-дослідну 
роботу на одному з чернівецьких 
підприємств (розробляв інтеграль-
ні схеми), а від 1990 року — у Львів-
ській політехніці. Спершу дослі-
джував царину напівпровідникової 
твердотільної електроніки, а зго-
дом зацікавився її альтернативою 
— органічною електронікою, яку 
застосовують у дисплейних техно-
логіях (екрани смартфонів, телеві-
зорів), машинобудуванні (новітні 
технології освітлення) тощо. Під-
готував докторське дослідження 
про сенсори на основі органічних 
напівпровідників і перетворювачі 
сонячної енергії в електричну.

— Чим такі прилади конкурен-
тоздатні? Вони споживають на-
багато менше потужності, мають 
велику градацію кольорів. Їхня 
ефективність досить висока, а 
виробництво значно простіше, — 
каже професор.

Павло Стахіра хоча й працює зі 
студентами, більше відданий нау-
ковій роботі. Зізнається, що без цієї 
діяльності себе не уявляє. За його 
спостереженнями, важко поєдну-
вати науку і викладання, однак у 
цьому є суттєвий позитивний мо-
мент: нагода звернути увагу на об-
дарованих студентів і заохотити їх 
до науки. 

Ірина МАРТИН
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ВИКЛАДАЧІ ЛЬВІВСЬКОЇ 
ПОЛІТЕХНІКИ НА НАВЧАННЯХ  
У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
Від 15 до 24 січня делегація з п’яти викладачів Львівської 
політехніки разом із очільником Tech StartUp School, 
професором Назарієм Подольчаком перебуває у Великої 
Британії. Ця поїздка відбувається у межах ґранту Creative 
Spark.

Головна мета подорожі — навчання 
та напрацювання програми навчаль-
ного курсу для розвитку стартапів в 
Україні. 

— Ця навчальна програма буде 
повністю англомовною і передбача-
тиме навчання студентів і молодих 
підприємців. У межах поїздки відбу-
деться декілька знакових зустрічей. 
Зокрема, матимемо нагоду відвідати 
парламент Великої Британії, де візь-
мемо участь у круглому столі „Реальні 
зміни в Україні. Майбутні лідери“, там 
зустрінемося з українським громад-
ським і політичним діячем, співаком 
Святославом Вакарчуком. Це буде на-
года обмінятися досвідом і почути від 
нього ідеї про інновації у різних сфе-
рах — економіки, політики, публічно-
го управління, зокрема обговоримо 
важливість формування нових лідерів 
і нової політичної культури в Україні, 
правила та закони. У лютому в Tech 
StartUp School якраз запускаємо Вищу 
школу публічного лідерства, тож ця 
зустріч для нас дуже актуальна, — на-
голосив керівник Tech StartUp School 
професор Назарій Подольчак.

Для делегації з Політехніки навчан-
ня проводитимуть викладачі Кінгстон-
ського університету, а також підпри-
ємці бізнес-спільноти Великої Британії 

та різних хабів, які розвивають бізнес 
країни. Також відбудеться зустріч із 
мером Кінгстона та віце-мером Лон-
дона. Окремо передбачена зустріч із 
діаспорою, у межах якої обговорять 
можливості розвитку краудфандин-
гового майданчику StartEra. 

— Щодо реалізації навчання у рам-
ках ґранту Creative Spark передбачено 
20 навчальних годин для студентів не 
лише Львівської політехніки, а й усієї 
України. Вже зараз маємо підписані 
угоди із 12 вишами Києва, Харкова, 
Одеси, Хмельницька, Тернополя. До 
навчального процесу також будуть за-
лучені викладачі з Великої Британії. А 
після навчання відбудеться конкурс на 
кращі ідеї для стартапів (незалежно 
від того, на якому етапі розвитку вони 
перебувають) та їх презентація перед 
англійською спільнотою. Переможці 
отримають призи, коментарі британ-
ських фахівців та інвестиції з Великої 
Британії, — додав Назарій Юрійович. 

Головна ідея цієї програми — 
адаптація стартапів під ринки Євро-
пейського Союзу та Великої Британії. 
Зрозуміло, що вони даватимуть біль-
ше можливостей і мали б зацікавити 
молодих стартаперів. 

Наталія ПАВЛИШИН

Семеро студентів 
Львівської політехніки 
стали фіналістами Все-
українського конкурсу 
„Архітектор-2019“. У 
лютому вони разом зі 
своїми колегами з інших 
ЗВО, які показали най-
кращі результати у двох 
відбірних турах (всього 
85 осіб), презентувати-
муть журі „Архітектора“ 
власні ідеї створення 
міських парків. У берез-
ні тридцятка перемож-
ців поїде до Мілана на 
галузеву виставку Made 
Expo-2019. 

Доктори філософії захи-
щатимуться у разових 
вчених радах. Таке рі-
шення ухвалили у МОН. 
Це правило діятиме, 
доки НАЗЯВО створюва-
тиме базу для атестації 
за новими PhD-про-
грамами. Як пояснила 
очільниця Міністерства 
Лілія Гриневич, у ра-
зовій вчений раді пра-
цюватиме до 5-ти осіб, 
кваліфікація та царина 
наукової діяльності яких 
повинна жорстко відпо-
відати тематиці дисер-
таційного дослідження 
здобувача доктора 
філософії.

Наприкінці січня поч-
нуть модернізовувати 
українську антарктич-
ну станцію „Академік 
Вернадський“. Це буде 
перша її потужна ре-
конструкція за останніх 
22 роки. На це дер-
жава виділила майже 
35 млн грн. За ці гроші 
оновлять дах, лаборато-
рії, енергетичну, опа-
лювальну та опрісню-
вальну системи, а також 
придбають кавоварку. 
Українські науковці ак-
тивно провадять дослі-
дження на цій станції. А 
цьогоріч туди вирушає 
найбільший за останні 
18 років загін — 26 до-
слідників та інженерів. 
Це буде 24 українська 
експедиція. 

За матеріалами 
інформагенцій та МОН
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m Закінчення. Початок на 3 с.

Львівської політехні-
ки, а й консолідувати 
мешканців сходу і за-
ходу. Приємно, що на 
мою пропозицію радо 
відгукнулися в Інститу-
ті архітектури, зокрема 
завідувач кафедри міс- 
тобудування професор 
Галина Петришин, а та-
кож викладач кафедри, 
кандидат архітектури 
Ярина Сеньковська. 
Нині маємо чимало 
різних пропозицій, які 
запропонуємо громаді 
Краматорська. Сподіва-
юся, що наша співпраця 
буде тривати й далі. 

Магістрам першого 
року навчання сподо-
балося розробляти про-
екти розвитку громад-
ських просторів дале-
кого Краматорська, тож 
цілою групою (близько 
20 осіб) взялися до ро-
боти. Цікаво, що вперше 
це робили дистанційно: 
через п. Андріана, за 
сприяння краматорців, 
отримували світлини і 
плани двориків, що їх 
мешканці хотіли б зміни-
ти, шукали інформацію 
про місто в інтернеті, ці-
кавилися думками пере-
січних громадян і на цій 
основі робили проекти.

— Ця стара сталін-
ська архітектура є дуже 
приваблива, бо творчій 
думці є де розгулятися: 
поміж будинками — ве-
личезні внутрішні дво-
ри, які, окрім гаражів, 
ніхто не використовує, 
— говорить Галина Пет- 
ришин. — Користаючи з 
такої нагоди, магістри, 
які вивчають лекційний 
курс „Теорія містобуду-
вання“, створили багато 
різних проектів, про-
позицій стосовно бла-
гоустрою цих дворів, 
враховуючи український 

і закордонний 
досвід. Також 
використали 
прийоми так-
тичного урба-
нізму (те, що 
можна зробити 
вже і воно най-
більш потріб-
не). Наша мета 
— запропону-
вати краматор-
цям різні ідеї, а 
вони вже вибе-
руть, на що їм 
стане громад-
ської ініціативи. 
Наразі ми про-
ектували прості 
речі, які можна 
зробити малими кош-
тами, і почали із неве-
ликих проектів. На мою 
думку, коли студенти 
спільно працюють з на-
шими місцевими грома-
дами, то це одна справа, 
а тут спрацювало гасло 
„Схід і захід — разом“. 
Тамтешнім людям треба 
допомагати навіть не-
зважаючи на часткову 
інформацію, бути з ними 
на зв’язку, підтримувати 
контакти хоча б дистан-
ційно. Окрім цього, така 
співпраця є найкращим 
практичним навчанням 
для студентів, адже 
увесь п’ятий курс по-
будовано на зв’язках із 
громадами.

— Коли отримали 
замовлення, спочатку 
думали, над якими на-
прямами працювати, 
адже у замовника були 
глобальні плани, — до-
лучається до розмови 
Ярина Сеньковська. — 
Врешті вирішили розпо-
чати із удосконалення 
благоустрою кварталів. 
У ході роботи над про-
ектами магістри поділи-
лися: дехто хотів працю-
вати самотужки, хтось 
волів робити це у парі 
чи в команді. Для робо-

ти обрали три квартали. 
Шукали свіжі ідеї, роз-
питували про тамтешні 
громади, цікавилися їх-
ньою думкою, просили 
зробити додаткові світ-
лини. Внаслідок було за-
пропоновано цікаві про-
позиції, в яких врахували 
функціональну організа-
цію простору: місця для 
автомобілів, вигулу со-
бак, відпочинку дітей, 
молоді, людей старшого 
віку. Запропонували різ-
ні типи мощення дворів, 
паркінги, озеленення. 
На нашу думку, в укра-
їнському суспільстві ще 
дуже слабкі міжбудин-
кові контакти, тож пора 
вже будувати сусідські 
общини. А такі відпо-
чинкові місця призна-
чено для того, щоб люди 
більше комунікували між 
собою.

Магістранткам Ганні 
Жиган та Софії Предко, 
які загалом працюють 
над великими проекта-
ми, ця робота теж була 
дуже цікава й пізнаваль-
на, адже вперше робили 
дизайн-проект для гро-
мадськості, спробува-
ли свої сили у дизайні 
ландшафту і простору. 
Це було нове для них, 

адже подібних проектів 
ще не робили.

— Для студентів-по-
літехніків я був лише 
свого роду зв’язковим, 
— продовжує п. Андріан. 
— Сподіваюся, що й на-
далі будемо організо-
вувати подібні проекти 
для міста. Мрію, щоб 
студенти Львівщини по-
бували на сході, а там-
тешні — на Львівщині. 
Загалом, моя пропози-
ція стосовно створення 
проектів для мешканців 
Краматорська мала на 
меті показати співпрацю 
між сходом і заходом, 
консолідувати місце-
ве суспільство навко-
ло певного завдання, 
вирішення проблем 
місцевого значення. 
Оскільки проекти ма-
лозатратні, то їх можна 
впроваджувати своїми 
силами. Якщо будуть 
потрібні кошти, місцеві 
органи влади допомо-
жуть. Обіцяю авторів 
цих проектів зробити 
публічними. А ще маю 
на меті організувати че-
рез відеозв’язок прямі 
контакти між Львовом і 
Краматорськом.

Катерина ГРЕЧИН

СХІД І ЗАХІД — РАЗОМ
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ВИЩА ШКОЛА ПУБЛІЧНОГО ЛІДЕРСТВА 
ФОРМУВАТИМЕ СИЛЬНИХ УПРАВЛІНЦІВ

Упродовж п’яти днів, від 18 до 22 лютого, у Tech StartUp School 
Львівської політехніки лідери з різних галузей діяльності 
поділяться власним досвідом публічного управління 
державними та приватними структурами, органами місцевого 
самоврядування, розкажуть про нове публічне урядування 
та суспільні мережі.

Вища школа публічно-
го лідерства — це нагода 
дізнатися та проаналізу-
вати політичні ризики 
публічної політики, отри-
мати навички підготовки 
промов, ведення ділових 
переговорів. Ще одна з 
важливих тем, яку роз-
глядатимуть — інвестиції 
та найкращі бізнес-про-
екти.

Слухачі зможуть про-
йти весь курс або обра-
ти ті теми, які цікавлять 
найбільше. Перший день 
буде присвячено регіо-
нальній політиці та новим 
підходам до урядування. 
Другого дня буде нагода 
дізнатися найцікавіше 
про планування розвитку 
території. Ця тема стосу-
ватиметься новітніх ідей 
та практик у плануванні 
й будівництві модерних 
об’єктів. Третього дня 
розглядатимуть тему 
створення успішних гро-
мад. Практики поділять-
ся своїм досвідом упли-
ву соціальних мереж на 
публічне урядування. 
Четвертий день нав-
чання стосуватиметься 
методів і механізмів пу-
блічного менеджменту. 
П’ятий день присвятять 
науці, культурі та новіт-
нім технологіям як чин-
никам розвитку терито-
рій. Буде нагода дізнати-
ся про креативне місто, 
реформування охорони 
здоров’я на Львівщині. 

Однією із менторів 
Вищої школи публічного 
лідерства буде Антоніна 
Колодій — професор-

ка, колишня (до липня 
2016 р.) завідувачка ка-
федри політичних наук 
і філософії Львівського 
регіонального інституту 
державного управлін-
ня Академії державного 
управління при Прези-
дентові України; двора-
зова стипендіатка Про-
грами наукових обмінів 
ім. Фулбрайта, учасниця 
багатьох інших міжна-
родних проектів і про-
грам. 

Антоніна Федорівна 
поділилася думками про 
значимість та завдання 
Вищої школи публічного 
лідерства:

— Ця школа розра-
хована на молодь, яка 
розуміє, що ситуація в 
державі потребує змін, 
і що саме вони хочуть і 
можуть їх творити. Адже, 
як наголосив один з про-
відних мислителів світу, 
американський філософ 
Френсіс Фукуяма, повіль-
не просування реформ і 
розчарування людей у 

молодих демократіях, 
таких, як Україна, обу-
мовлені не тільки тим, 
що їх мало підтримують 
за кордоном, не тільки 
тим, що не всі урядовці 
хочуть служити народові, 
а й тим, що ці урядовці не 
вміють ефективно управ-
ляти державою.

В Україні доволі го-
стро відчувається брак 
управлінців, обізнаних 
із сучасними теоріями 
державного управлін-
ня, здатних на практиці 
застосовувати нові ме-
тодики управлінської ді-
яльності. Брак освічених і 
чесних управлінців муси-
мо подолати. Метою цієї 
Вищої школи публічного 
лідерства якраз і буде 
спрямувати молодих 
людей у потрібне русло: 
націлити їх на розширен-
ня своїх знань і навичок у 
галузі публічного управ-
ління. Тому закликаю мо-
лодь скористатися цією 
можливістю і пройти нав-
чання у Вищій школі.

Я читатиму лекції про 
нове публічне урядуван-
ня та новий публічний 
менеджмент як підходи, 
що впроваджують у ба-
гатьох західних країнах. 
Мої (тільки мої) лекції 
теоретичні. Решта за-
нять буде присвячено 
практичним аспектам 
управління та вивчен-
ню найкращого досвіду 
управлінської діяльності. 
Я ознайомлю слухачів із 
тим, що таке нове уряду-
вання, на яких принципах 
воно базується та з яких 

елементів формується. 
А також говоритиму про 
перехід від бюрократич-
ної (Веберівської, свого 
часу прогресивної, але 
нині критикованої) моде-
лі державного управлін-
ня до нового публічного 
менеджменту.

Ці підходи передба-
чають широку участь 
громадськості та біз-
несу в урядуванні, гу-
манітаризацію й під-
вищення ефективності 
управлінського процесу. 
Зауважу, що урядуван-
ня — поняття ширше, 
ніж управління, бо це не 
лише адміністрування, а 
й ухвалювання рішень. 
Нове урядування пе-
редбачає горизонтальні 
взаємодії, врахування 
культури суспільства, 
суб’єкт-суб’єктний підхід 
при взаємодії керівників 
і керованих. Воно пов’я-
зане з упровадженням 
елементів учасницької 
та дорадчої демократії в 
управлінський процес.

Обговоримо також 
тему, якими повинні бути 
лідери в умовах нового 
урядування: які є чинни-
ки успішного лідерства 
в сучасну епоху; якими 
принципами мають ке-
руватися нові лідери, 
щоб досягти успіху, за-
проваджуючи нові форми 
управлінської діяльності; 
яким новим запитам і ви-
могам має підлягати їхня 
діяльність.

Зрозуміло, що ліде-
рами можуть бути ті, хто 
спроможні вести людей 
за собою, хто має про-
гресивні ідеї, хто готовий 
до змін. Саме на таких 
людей і орієнтуватиметь-
ся Вища школа публічно-
го лідерства. 

Підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН

ч. 1 [3041]
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СУСПІЛЬСТВО

ЛЮБИШ З ЯЛИНКОЮ СВЯТКУВАТИ — НЕ ЗАБУДЬ 
ЇЇ ПРАВИЛЬНО УТИЛІЗУВАТИ!

Важко уявити зимові свята без ялинки, різнобарвних 
куль, „дощика“, мерехтіння ліхтариків і того магічного 
аромату — безкоштовного квитка у дитинство. 
Час не залишається на місці, тож нині є чимало 
альтернативних ялинок, однак, якщо ви все-таки 
обрали живу красуню — представниця ініціативи Zero 
Waste Lviv Софія Сидоренко розповість, що робити з 
нею після свят.

Святкові ялинки у Львові ути-
лізують уже не вперше. Цьогоріч 
акцію ініціювала Zero Waste Lviv 
спільно з ЛМР, ЛКП „Зелений Львів“ 
та ЛКП інших львівських районів. 
2019-ий приніс нововведення:

— Ми вирішили вдосконалити 
систему, зокрема, цього року ялин-
ки дозволили залишати на майдан-
чику зі сміттєвими контейнерами, 
звідки їх транспортували на утилі-
зацію. Головною умовою було не 
закидати дерева у баки, — розпо-
відає Софія Сидоренко.

Залишені ялинки комунальники 
збирали спеціальними машинами 
16 та 23 січня. Як і минулого року, 
функціонує шість пунктів прийому 
святкових ялинок у різних райо-
нах Львова, куди можна віднести 
дерева 25 та 26 січня від 11 до 18 
години, а саме: вул. Замарстинів-
ська 167а; вул. В. Великого 14а (вхід 
у кінотеатр "Сокіл" в парку "Горі-
ховий гай"); вул. Виговського 34 
(Залізнична районна адміністра-
ція); вул. Шафарика 15 (вхід у парк 
"Погулянка"); просп. Чорновола 93 
(на площі перед ТЦ "Арсен"); вул. 
Хоткевича (вхід в парк Святого Іва-
на Павла ІІ, поблизу церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці). Якщо ж ви 

вирішили тримати ялинку вдома до 
Стрітення — це також не проблема: 
ЛКП „Зелений Львів“ (вул. Замар-
стинівська, 167а) прийматиме де-
рева щодня від 8 до 18 год., навіть 
у вихідні.

Здавати на утилізацію можна і 
ціле дерево, і порізане (аби було 
зручніше його транспортувати), 
ялинки, зв’язані з гілок, ялинкові 
композиції тощо. Варто не забува-
ти, що вони мають бути повністю 
очищені від декору. Категорично не 
можна обмотувати ялинку харчо-
вою плівкою чи скотчем.

Усі зібрані дерева повезуть до 
ЛКП „Зелений Львів“, на терито-
рії якого їх будуть дробити і спа-
лювати у котлі. Отриману енергію 
ЛКП спрямує на обігрів квіткових 
теплиць. Не омине така доля і го-
ловну ялинку Львова, щоправда, 
частину деревини використають 
на ремонт міських лавок.

На питання, чи безпечним для 
довкілля є такий спосіб утилізуван-
ня ялинок, директор ЛКП „Зелений 
Львів“ Богдан Москвяк відповідає 
ствердно, аргументуючи це порів-
няно незначною кількістю спалених 
дерев. 

— Це поширена практика в Єв-
ропі, особливо у 
Швеції, де крім ін-
дустрії вирощуван-
ня різдвяних ялинок, 
активно розвинено 
індустрію їх утилі-
зації. Використані 
дерева перетво-
рюють на біопали-
во, яке спалюють у 
котлах, обладнаних 
спеціальною систе-
мою очищення га-
зів. Це обов’язкова 
європейська норма, 

— розповідає завідувач кафедри 
екології та збалансованого приро-
докористування Інституту екології, 
природоохоронної діяльності та 
туризму ім. В’ячеслава Чорновола 
професор Мирослав Мальований.

Запитуємо пані Сидоренко, як 
на таку акцію реагують львів’яни:

— Свята ще тривають, але ми 
вже бачимо хорошу тенденцію. Пе-
редусім йдеться про активне поши-
рення інформації, щодо утилізації 
ялинок — суспільство дуже швид-
ко підхопило нашу інформаційну 
кампанію в інтернеті. Траплялися 
випадки, коли львів’яни залиша-
ли ялинки біля міських смітників. 
Цього робити не можна, адже у 
такий спосіб вони не допомогли, а 
переклали відповідальність на ін-
ших — тих, хто погодиться донести 
залишене дерево до пункту при-
значення. Торік під час такої акції 
зібрали 400 ялинок, це — не багато 
і не мало. Побачимо, як буде цього 
року. Вважаю, якщо кількість буде 
менша — це свідчитиме не про те, 
що львів’яни не утилізують святко-
ві дерева правильно, а про те, що 
вони дедалі більше переходять на 
альтернативні ялинки. Це дуже до-
бре, бо все-таки дух Різдва таїться 
зовсім не в ялинці, — відповідає 
наша співрозмовниця.

До акції організатори підійшли 
совісно: окрім поширення інфор-
мації в інтернеті, організували та-
кож офлайн-кампанію. ЛКП Львова 
активно розповсюджували у всіх 
районах міста оголошення про 
можливість утилізувати ялинки, 
побачити які можна на інфодошках 
будинків та під’їздів, біля смітників 
тощо. Якщо ж поблизу вашої оселі 
такої інформації немає — організа-
тори закликають знайти на інтер-
нет-сторінці спільноти оголошен-
ня-інструкцію, роздрукувати його 
і розмістити у потрібному місці, а 
також передавати своїм знайомим 
і сусідам цю корисну інформацію. 
Zero Waste Lviv сподівається на 
активність львів’ян, адже від цього 
залежить успіх дальших проектів, 
спрямованих на зменшення кілько-
сті сміття в нашому місті.

Анастасія СТЕПАНЯК  
(МОЗГОВА)

ч. 1 [3041]
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СУСПІЛЬСТВО

ПОСУД І ПАКЕТИ З БІЛКІВ  
ТА ПОЛІСАХАРИДУ  
ВІД СУМСЬКОГО ВЧЕНОГО

Уже понад рік науковець зі Сум працює над створенням 
біорозкладних пакетів і склянок. Проект Food BIO 
Pack став одним із найкращих на конкурсі проектів 
StartUp Прорив, який відбувався у Tech StartUp School, 
і викликав чимале зацікавлення в суддів та потенційних 
інвесторів. 

Нині доцент кафедри техноло-
гій і харчування Сумського націо-
нального аграрного університету 
Дмитро Бідюк отримав ґрантові 
кошти на вдосконалення продук-
ції та масштабування виробни-
цтва. Завдяки Tech StartUp School 
вченому вдалося зацікавити ви-
готовленням пакувальної плівки 
фірму „Кормотех“ (Клуб „Чотири 
лапи“).

— Думку про виготовлення та-
ких пакетів виношував давно. А 
ось ідея використовувати саме ці 
компоненти зародилася випадко-
во, коли працював над розробка-
ми харчової продукції. Під час од-
ного етапу експерименту розчин 
білка та полісахариду ненароком 
вилився на стіл і утворилася во-
лога плівка, яка потім висохла. Це 
мене підштовхнуло до думки, що ці 
складники можна взяти за основу 
для створення паке-
тів і посуду, — каже 
Дмитро Бідюк. — 
Наскільки розумію, в 
Україні така розроб-
ка пакетів — новин-
ка. Виготовлення по-
суду я спостерігав в 
Одесі, Києві, Харкові. 

Він був зі соломи, листя, крохмалю, 
а з білків ще не бачив. 

Уже навіть на теперішньому ета-
пі розробки ці пакети здатні витри-
мувати доволі великі навантаження 
— від 1 кг до 5 кг і навіть 10 кг. Все 
залежить від розміру пакету та тов-
щини плівки. 

Біорозчинні склянки Дмитро 
вперше презентував у Києві ще у 
травні. Тоді їх було виготовлено 
лише з білків. 

— Нещодавно я подумав про те, 
чому б не використати якісь відхо-
ди. І вирішив спробувати зробити 
склянки зі залишків кави. Я вже 
бачив схожі розробки, але з іншим 
складом. На звичайну заварну каву 
йде 6–8 грамів меленої кави. Цьо-
го цілком достатньо, щоб зробити 
одну склянку. Зараз думаю, щоб 
співпрацювати з кав’ярнями і брати 
у них кавовий шрот та переробляти 

на склянки для них, 
— додав стартапер.

Дмитро каже, що 
тепер у цій справі 
розраховує лише на 
власні сили. Для пер-
шого етапу має вже 
все необхідне. Що-
правда, коли мати-
ме великі замовлен-
ня і потребуватиме 

збільшити об’єми виробництва, то 
знадобиться певне обладнання. Та 
нещодавно отримали ґрант від фір-
ми Carlsberg. Є також і бізнес-парт-
нери та інвестори, які підтримують. 
Переконаний, що нині є всі умови, 
щоб розпочати цей проект, а зго-
дом навіть вийти на міжнародні 
ринки.

— Я постійно відстежую тренди. 
У наш час дуже багато нових роз-
робок: пакети, плівка, посуд, столо-
ві прибори. Але в основному вони 

зосереджені в Європі, США, Китаї. 
В Україні ще дуже невеликий обсяг 
таких проектів. Зате зацікавлених 
— дуже багато. Майже щодня до 
мене звертаються виробники хар-
чової і нехарчової продукції. Вони 
хочуть пакувати свою продукцію у 
біорозкладну упаковку, щоб бути у 
тренді. Оскільки орієнтуються на 
експорт, тож їм вкрай необхідно це 
робити, бо, як відомо, в Європі вже 
від 2021 року не використовувати-
муть пластикові вироби, — пояснив 
Дмитро.

Науковець каже, що склад і 
технології його пакетів та склянок 
— унікальні. Їх головними конку-
рентами є пакети з крохмалю та 
біоцелюлози. 

Наразі біорозкладний посуд 
і пакети ще мають деякі недолі-
ки — від вологи вони набрякають 
і втрачають свою міцність. Тому 
основним напрямом вдосконален-
ня, над яким працює науковець, є 
розробка спеціальних гідрофобних 
добавок, які, за умови додавання їх 
до складу речовини чи покриття, 
ззовні знижуватимуть взаємодію 
з вологою. Це дозволятиме ширше 
використовувати такі пакування.

Нині в рамках однієї програми 
сортування сміття Дмитро про-
понує на основі його винаходу 
— плівки — виготовляти сміттєві 
пакети. Уже невдовзі стартує пі-
лотний проект і експериментально 
випускатимуть першу партію таких 
сміттєвих пакетів. Першим містом, 
якому їх запропонують, буде саме 
Львів.
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ПРОСВІТА

SS На святкуванні 150-річчя „Просвіти“

ПІД ПОКРОВОМ СВЯТИХ ОЛЬГИ І ВОЛОДИМИРА

Для Ірини Ключковської, директора Міжнародного 
інституту освіти, культури і зв'язків з діаспорою, 
функціональні обов’язки стали продовженням активної 
просвітницької роботи. 

— У „Просвіту“ потрапила не 
випадково, адже це було втіленням 
ідей, що плекала моя родина з та-
тового і маминого боку, — говорить 
Ірина Михайлівна. — Батькову роди-
ну було виселено  під час операції 
„Вісла“. Дідо був січовим стрільцем, 
а тато ще дитиною — зв’язковим 
УПА. Історія родини по маминій лі-
нії — дуже трагічна, бо фактично вся 
пішла під корінь. Частина родини 
опинилася на Соловках. Під арешт 
взяли мого діда, вчителя за фахом, 
родом з Тернопілля, великого па-
тріота і діяча ОУН. Його спочатку 
переслідували поляки (був в’язнем 
„Берези Картузької“), а у вересні 
1939 року його заарештували біль-
шовики, відтак він пройшов усі кола 
пекла на засланні, де й загинув. 
Навесні 1940 року вивезли до Ка-
захстану мою бабцю з двома діть-
ми (моїми мамою і дядьком, який 
прийняв лик святого у моїй родині, 
бо після катівень і тюрем залишив-
ся навічно у тих землях). Тому, коли 
постала Незалежна Україна, питан-
ня не стояло: бути чи не бути в укра-
їнських патріотичних громадських 
організаціях. 

Пані Ірино, Ви дуже енергійна, 
ініціативна, жертовна жінка: 

як і колись, так і тепер багато ро-
бите не за своїм обов’язком, а за 
покликом душі й серця…

— Мабуть так, бо моя родина ні-
коли не стояла осторонь тих проце-
сів, що відбувалися в роки застою. 
Ми були дуже близькі з родиною 
В’ячеслава Чорновола й Атени Паш-
ко. Був час, коли у нас  зберігалися 
деякі  матеріали „Вісника“.  На по-
чатках членство в університетській 
„Просвіті“ було для мене доволі не 
просте, адже я працювала на ка-
федрі іноземних мов, де була дуже 
специфічна атмосфера. Та в якийсь 
момент я зрозуміла, що не вступлю-
ся з того шляху. Дуже добре пам’я-
таю це дивовижне відчуття легкості, 
коли зникає страх. Здавалося, що у 
мене виросли крила. Отак крок за 
кроком разом з іншими просвітяна-
ми (у Львівській політехніці це дуже 
потужна організація) ми робили 
фантастичні речі. Мені випала місія 
очолювати культурно-просвітницьку 
комісію. Всі свої справи ми робили 
спільно, працювали як один орга-
нізм, відчуваючи радість і задово-
лення від добре зробленої роботи. 
Христині Бурштинській, голові уні-
верситетської „Просвіти“, вдалося 
створити потужне просвітянське 
середовище. Її заслуга і в тому, що 
впродовж 30 років вона вдало гаси-
ла непорозуміння, які виникали, сти-
мулювала особистим прикладом до 
діяльності, і ми й далі працюємо як 
одне ціле, а Політехніка є чи не єди-
ним університетом в Україні, якому 

вдалося зберегти 
„Просвіту“ і не роз-
губити наші спільні 
здобутки. Так, нас 
стало менше. Ми 
опинилися в зовсім 
іншій ситуації. Але 
для мене й досі є 
дивиною те, як про-
світницька робота 
органічно злилася з 
моєю професійною 
діяльністю. Відто-
ді, коли очолила 
інститут, ідея про-
світництва стала 
домінантною, адже 
всі наші публічні 

заходи — просвітницькі. Мені нині 
навіть важко розмежувати громад-
ську і професійну роботу, так вони 
органічно поєднані.

Те, що Ви робите малими сила-
ми, не всяким великим інсти-

туціям під силу…
— Так, люди, які приїжджають до 

нашого інституту, дуже дивуються, 
що малими силами робимо таку ве-
лику справу. Мені вдалося сформу-
вати команду, яка поділяє мої цінно-
сті, що також стали сенсом і їхнього 
життя. Спільно ми робимо наші ідеї 
„живими“, намагаємося, щоб нашу 
діаспору прийняло українське сус-
пільство, щоб воно стало частиною 
українського соціуму, а держава на-
решті зрозуміла, що, прямуючи до 
Європи, утверджує своє українство 
значною мірою завдяки українській 
діаспорі. Чи нам це вдається? Ду-
маю, що так. Початки були досить 
складні. 15 років тому, коли прийшла 
в інститут, про нього мало хто знав 
навіть у Політехніці. На щастя, наша 
робота таки дала результат: нині 
нас знають, цінують роботу моїх 
колег. Завдяки нашим конгресам, 
форумам, симпозіумам вдалося 
поглибити й утвердити співпрацю 
з найавторитетнішими структура-
ми української діаспори, сотнями 
українських громад. Нам пощасти-
ло, що у Львівській політехніці і за її 
межами маємо багато однодумців. 
Звичайно, нині наша робота наби-
рає інших форм. Вона стала глиб-
шою, дає відповіді на ті запити, які 
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ПРОСВІТА

отримуємо з діаспорних середовищ 
„старої“ і нової генерації. Щоб наша 
праця була ефективна, використову-
ємо різний ресурс.

Відверто кажучи, Ваш інститут 
виконує функції держави…

— Нам багато хто говорить, що 
ми взяли на себе цю місію. Це дуже 
непросто та своїми діями змушуємо 
всю державну „машину“ рухатися 
назустріч світовому українству. І 
самі не стоїмо на місці: розвиває-
мося, йдемо вперед. Ось наприкінці 
січня 2019 року на стратегічній сесії 
Світового Конгресу Українців у Києві 
підпишемо новий меморандум про 
співпрацю з ними. Це свідчить, що 
нашу роботу за кордоном шанують. 
Тішимося, що після Революції Гід-
ності відбулися великі зрушення у 
ставленні до світового українства. 
Регулярними стали зустрічі керівни-
ків СКУ із Президентом, Верховною 
Радою. Наші дипслужби тісно спів- 
працюють із закордонними україн-
цями. А ще пару років тому ситуація 
була зовсім інша.

Пані Ірино, знаю, що працюєте 
не задля винагород, і все ж їх 

маєте. То як їх сприймаєте?
— Для мене цілковитою неспо-

діванкою стало нагородження ор-

деном Княгині Оль-
ги. Торік я (єдина 
з України) дістала 
найвищу нагороду 
СКУ — медаль Свя-
того Володимира. 
А ще я — заслуже-
ний працівник осві-
ти, лауреат премії 
ім. Ірини Калинець. 
Вважаю, що ці наго-
роди є досягненням 
всього колективу од-
нодумців і, звичайно 
ж, кредитом довіри 
до нашої роботи. 

У Вашій родині росте гідна змі-
на….

— Так, маю двох дітей — Ярину і 
Маркіяна, троє онуків. Вони живуть 
і працюють у Києві, там здобули й 
вищу освіту. Я пишаюся своїми діть-
ми. Ярина — одна із найкращих фа-
хівців в Україні з питань стратегічних 
комунікацій. Син як юрист теж до-
сягнув дуже багато у своїй професії. 
Моїх дітей цінують, шанують. А мене, 
як маму, тішить, що мої діти, опи-
нившись у російськомовному Киє- 
ві, зуміли не лише зберегти свою 
мову, а й стали носіями українства, 
українізували дуже велику частину 
киян. Для мене важливо, що діти не 
лише сповідують родинні традиції, а 
й привчають до них своїх дітей. Ті-

шуся, що мені вдалося виростити і 
виплекати не тільки добрих, поряд-
них, чесних, професійних людей, а й 
патріотів України.

Де черпаєте наснагу?
— Сама не знаю. Ідеї народ-

жуються самі собою, хоча зреалі-
зувати їх усі неможливо. Крім цьо-
го, мій колектив мене абсолютно 
підтримує. Я не лише керівник, а 
рівноправний гравець команди. 
Звичайно, дбаю про добрий пси-
хологічний клімат у колективі, бо 
це дає нам силу. Тепер  готую собі 
заміну, бо хочу, щоб усе закладене 
нині мало своє логічне продовжен-
ня в майбутньому.

Катерина ГРЕЧИН

ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ — ПЕРШЕ 
МАСОВЕ ОБ’ЄДНАННЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНЦІВ

14 грудня минуло 30 років, як 
у Львівській політехніці було 
створено Товариство української 
мови. Своїми спогадами про той 
незабутній час ділиться тодішній 
член обласної ради ТУМ, один із 
організаторів установчих зборів у 
Політехніці Ігор Кархут.

Голова обласного Товариства 
української мови Роман Іваничук 
зобов’язав кожного члена обласної 

ради ТУМ створити по два осеред-
ки на підприємствах і в організа-
ціях, оскільки ініціативним групам 

потрібна була допомога, адже ке-
рівництво чинило спротив, навіть 
погрожувало, хоч і не прямо. Були 
приклади погроз звільнення з ро-
боти. Розповсюджували також різ-
ні плітки та наклепи про активістів 
Товариства. Я про себе дізнався, 
до прикладу, що не маю права ви-
ступати на підтримку української 
мови, бо в мене мати не українка. 

Насамперед створювали осе-
редки на тих підприємствах, пра-
цівники яких брали участь у роботі 
секцій Товариства. Вони об’єд-
нувалися в ініціативні групи, а ми 
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підтримували їх мето-
дично й організаційно. 
Адже, на диво, серед 
постанов партійних 
органів були й такі, що 
вказували на необ-
хідність розвитку мов 
радянських республік, 
зокрема й української. 
Посилання на ці рі-
шення вибивали ґрунт 
з-під ніг опонентів. 

Нам сказали, що 
створення Товариства 
підтримав перший секретар обко-
му КПРС Я. Погребняк і пообіцяв 
Романові Іваничуку, що жодного 
тиску на нас не буде. Але через 
день мене викликав до себе секре-
тар парткому Політехніки В. Токар і 
запитав, як я, член партії, затесався 
між ті націоналісти. Я пояснив мету 
Товариства, спрямовану на розви-
ток мови, говорив про користь від 
цього для суспільства. Він запро-
понував мені викласти сказане в 
письмовій формі і принести йому. 
Та я нічого не став писати, а вже 
через тиждень зрозумів, що По-
гребняк, очевидно, уже мав із ним 
розмову і перешкод не буде.

Першим осередком, яке я допо-
магав створювати разом із ініціа-
тивною групою працівників, було 
на картонно-біловій фабриці, що 
на вулиці Японській (тоді Хасан-
ська). Після того почав 
готувати створення ТУМ у 
Політехніці. За це взялася 
група ініціативних людей, 
переважно працівників 
середньої ланки. Я тоді 
був аспірантом і розумів, 
що без підтримки авто-
ритетних професорів іти 
на розмову до ректора не 
можна. Мушу признатися, 
що було страшнувато. 

Колеги мені підказу-
вали, хто міг би взяти на 
себе роль посередника й 
не побоїться піти на зу-
стріч з О. Гаврилюком. Із 
багатьох працівників, до 
яких я звертався, пого-
дились три професори: 
Б. Стадник, Я. Буджак, 
Я. Прохоренко і доцент 
(нині професор) О. Гри-
нів. Особливо довгою і 
цікавою була розмова з 
Я. Прохоренком. Я зрозу-
мів, що ми однаково ро-
зуміємо важливість ство-

рення Товариства у Політехніці, 
переконався, що нам це вдасться. 

Попередньо знову була зу-
стріч у парткомі, до якої багато 
матеріалів підготував Олег Гри-
нів. Ми були вже озброєні різни-
ми партійними постановами про 
підтримку розвитку української 
мови та запевненнями про куль-
турологічний, а не політичний на-
прям діяльності Товариства, тому 
ректор дозволив провести уста-
новчі збори. 

Підготовка велася швидко й 
дуже активно. Збори відбувалися 
в 210 аудиторії головного корпусу. 
А вже за тиждень після створення 
Товариства в інституті осередки 
виникли на всіх факультетах і май-
же в усіх підрозділах. Я брав участь 
у роботі секції громадських ініціа- 
тив обласної ради Товариства, яку 

очолював Василь Репетило, а також 
в осередку інженерно-будівельно-
го факультету. 

У роботі обласного Товариства 
найбільшою проблемою була від-
сутність приміщень для зборів чи 
засідань, на які іноді збиралося 
більше сотні людей. Тому я часто 
організовував такі заходи в Полі-
техніці — брав ключі від аудито-
рії ніби для консультацій і разом 
з В. Репетилом провадив збори 
секції громадських ініціатив із 
представниками від секцій осе-
редків. 

На цих зборах часто виступа-
ли М. Косів, І. Макар, інші відомі 
члени Товариства, що сприяло 
зростанню його рядів, впевнено-
сті та рішучості в роботі. Багатьох 
із них, на жаль, уже немає з нами. 
Це Ігор Мельник, який провадив 

усю організаційну робо-
ту обласної ради Това-
риства, Роман Іваничук, 
що вів і захищав Това-
риство у перші найважчі 
часи, доки не ослабла 
репресивна система ім-
перії, професор Роман 
Крип’якевич, Василь Ре-
петило та інші. 

Товариство стало пер-
шим масовим об’єднан-
ням самоорганізації укра-
їнців, яке проклало дорогу 
відродженню УГКЦ, ство-
ренню Народного руху і, 
нарешті — відновленню 
державності України.

Ігор КАРХУТ, 
доцент кафедри 

будівельних 
конструкцій та мостів 
Інституту будівництва 

та інженерії 
Національного 

університету 
„Львівська політехніка“

ПРОСВІТА

SS Незабутні Роман Іваничук й Ігор Мельник

SS Професор 
Ярослав 
Буджак

SS Професор 
Віктор 
Прохоренко

SS Василь 
Репетило

SS Професор 
Богдан 
Стадник

SS Доцент 
Олег  
Гринів
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КУЛЬТУРА

СТИХІЇ СВІТУ, ПЕРЕПЛАВЛЕНІ В ЕМАЛІ

Земля і небо торжествують не тільки в період Різдвяних 
свят. Вони наповнені подихом краси і величі також у 
роботах, які виконав у техніці гарячої емалі киянин 
Олексій Коваль. Зачудуватися ними можна до 10 лютого, 
оглядаючи персональну виставку митця у галереї 
„Зелена канапа“.

Олексій Коваль розпочинав свій 
шлях у мистецтві як монументаліст, 
та згодом захопився емаллю — тех-
нікою трудомісткою, що вимагає 
точності й терпіння. Стверджує, що 
обрав її „з практичних міркувань — 
тривкий матеріал та стійкий пігмент 
є гарантією налагодження діалогу 
митця з нащадками“.

Під час відкриття виставки „Зем-
ля і небо“ у „Зеленій канапі“ митець 
сказав, що має дуже багато ідей, але 
їх обмежену кількість може втілити 
у творах. Через складність техноло-
гічного процесу, який містить малю-
вання ескізу, його кольорові проби і 
саму емаль, максимальна кількість 
робіт за рік — лише сім. Найціннішим 
вважає час, який можна витратити 
на різне. Для нього це — подорожі, 
навчання, творчість. Розпочинав з 
того, що дивився в інтернеті роли-
ки — збирав по крихтах інформацію 
щодо емалей, експериментував. Те-
пер з кожної мандрівки везе фарби, 
які при конкретній температурі запі-
кання дають певний колір.

Основу експозиції становлять 
пейзажі. Олексій Коваль звернувся 
до пейзажу з двох причин — любить 
природу й навчався у пейзажній 
майстерні Василя Забашти. Він ре-
тельно відбирає мотиви, зважаючи 
на те, що зачіпає особисто, і його 

пейзажі — не просто відтворен-
ня довкілля, це пейзажі-символи. 
Особливо символічним є Чумацький 
Шлях, який дав назву центральній 
роботі виставки „Земля і небо“. А ще 
важливою для митця залишається 
українська земля — чорна, плодюча, 
якої нема в інших краях.

Крім нових пейзажів, на виставці 
представлено улюблену багатьма 
шанувальниками творчості Олек-
сія маленьку українську серію 2017 
року. В її основі — орнаментика ви-
шивки та різьби української арис-
тократії, козацької старшини. Вона 
поєднана з образами українців із ре-
трофотографій початку ХХ століття, 
які подано як ікони.

Земля, небо, повітря і вода — ве-
личні стихії світу, вони перебувають 
у постійному взаємообміні та у діа-
лозі з людиною. Води Адріатичного 
моря Хорватії, яке дуже подобаєть-
ся митцю, глибина та безмежність 
неба, всіяного зорями, — кожна ро-
бота Олексія Коваля є ніби малень-
ким шматочком глобуса, помере-
жаного паралелями й меридіанами. 
Мерехтіння світла й барв морських 
хвиль чи переливи поля, яке засія-
ли ранньої весни, можна розгляда-
ти безкінечно, і зблизька, кахля за 
кахлею (роботи складаються наче з 
пазлів), і здалека. До того ж щоразу 
це буде якийсь інший ракурс, який 
відкриває нове бачення загальної 
панорами.

Наталя ЯЦЕНКО

Український мультфільм 
„Викрадена принцеса“ 18 
січня вийшов у прокат у 
Китаї. „Викрадену принце-
су“ вже показали в 50 краї-
нах, але цим її закордонний 
прокат не обмежиться. У 
планах — прокат у Південній 
Кореї, Іспанії, Греції, Півден-
но-Африканській республіці.

23 січня в Палаці культури 
ім. Г. Хоткевича (вул. Куше-
вича, 1) відбулася прем’єра 
вистави-мюзиклу „Казка 
на білих лапах“. Ця креа-
тивна інновація об’єднала на 
одній сцені естрадних зірок 
і незрячих дітей з різних 
куточків України. Автор ідеї, 
композитор та музичний ке-
рівник проекту — соліст во-
кальної формації „Піккардій-
ська терція“ Ярослав Нудик. 
Концепцію різдвяного дійства 
придумала актриса Олексан-
дра Бонковська — святкуван-
ня Різдва у колі родини.

У Львівському історичному 
музеї (пл. Ринок, 24) впер-
ше за останнє десятиліт-
тя показали трипільські 
знахідки. На початку року 
музейники вирішили від-
значити 125-річчя відкриття 
трипільської культури — під-
готували виставку з-понад 
сотні експонатів, які дотепер 
зберігали у фондосховищах. 
Виставка „Трипілля без меж 
і кордонів“ діє у двох залах: 
у першому — оригінали, в 
другому — сучасні вироби 
з елементами трипільської 
культури. Оглянути її можна 
до травня.

27 січня на Lem Station 
(трамвайне депо на вул. Са-
харова) відбудеться різд-
вяне музично-театральне 
дійство „Мозаїка“. Це поєд-
нання архаїчного співу та су-
часної музики, режисерських 
знахідок та композиторських 
інновацій, дизайнерських 
задумів та актуальної сцено-
графії. У „Мозаїці“ братимуть 
участь актор кіно та театру 
Микола Береза, литовський 
саксофоніст Петрас Віш-
няускас, співачка та режи-
серка Уляна Горбачевська. У 
проекті звучатимуть дитячі 
голоси — хор „Жайвір“.

За матеріалами інформагенцій
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

„СТАРАЮСЯ НЕ РІВНЯТИСЯ НІ НА 
КОГО, А ПЕРЕВЕРШУВАТИ СЕБЕ“

Студент третього курсу ІНЕМ Львівської політехніки 
Микола Драган торік здобув перше місце на Універсіаді 
Львівщини у ваговій категорії до 95 кг. Він зробив 
137 разів поштовх гирями 24 кг упродовж 10 хвилин 
(особистий рекорд — 140 разів). І у ривку — 150 разів 
(рекорд — 203) гирями тієї ж ваги. На чемпіонаті 
України серед юнаків теж виборов перше місце. 

— До того тричі брав участь в 
Універсіаді, позаторік був третім, 
оскільки перед тим хворів і не встиг 
як слід підготуватися. Загалом маю 
три перші місця й одне третє. На-
віть коли ще не вчився в Політехні-
ці, а у Вишнянському коледжі ЛНАУ 
(вивчав облік і аудит), грав за неї. 
Планував вступити до ЛДУФК, але 
в Політехніці ліпші умови для нав-
чання і більше можливостей займа-
тися спортом, зокрема гирьовим (у 
ЛДУФК нема ні команди з гирьово-
го спорту, ні тренера), — розпові-
дає Микола Драган. — Взагалі, за-
цікавився гирьовим спортом і почав 
ним займатися на першому курсі 
коледжу. Там моїм наставником 
була Ірина Сабадаш. На перших 
змаганнях між коледжами штов-
хав 24-ку приблизно шість разів, 
на других — 12, ривок спочатку — 
60, потім — 80. І це здавалося мені 
великим досягненням. Потім були 
обласні змагання серед юнаків, де 
я здобув перше місце: штовхнув 61 
раз 24-ку і в ривку її — приблизно 
90 разів. Тоді відбувався відбір на 
чемпіонат України серед юнаків, 
а вже на чемпіонаті України від-
бувався відбір на чемпіонат світу 
серед юніорів. На чемпіонаті світу, 
який проходив у Німеччині, у ваго-
вій категорії понад 85 кг я виборов 
перше місце. Оскільки мені було 17 
років і я вперше був за кордоном, 
то мене все захоплювало. Місце 
проведення змагань відрізняється 
від наших: красиві спортзали, все 
гарно організовано. Тепер я остан-
ній рік юніор і змагання серйозніші, 
ніж раніше.

Які змагання за останні три 
роки були найважливіші?

— Найважливіший для мене 
був чемпіонат України серед юні-
орів, який проходив торік у квітні 

в Житомирі. Там я посів п’яте міс-
це. Проте, оскільки не налаштував 
себе психологічно, то не виконав 
майстра спорту України, планую 
виконати його цього року.

Простежується постійний про-
грес чи були спади?

— Спади відбуваються, коли 
нема часу тренуватися через нав-
чання або хворобу. Але, загалом, є 
маленький прогрес щороку — ста-
раюся не рівнятися ні на кого, а пе-
ревершувати себе.

У чому полягає складність 
гирьового спорту, адже в ін-

ших видах, де є суперник, мусиш 
здолати його фізично й психоло-
гічно, а тут як?

— Найважче перебороти самого 
себе: сказати собі, що ти можеш, 
і вистояти всі десять хвилин. Має 
бути і фізична, і психологічна ви-
тривалість.

Як її тренуєте?
— Вона з'являється з ча-

сом, коли звикаєш до навантажень. 
Чим більше змагань, тим ліпше 
для спортсмена. Вдома не трену-
юся, бо маю гирі на 32 кг, а роз-
минатися треба легшими. Тому всі 
тренування — в спортивному залі 
Політехніки. У мене є два тренери 
— майстер спорту з гирі, штанги 
і боксу Володимир Яким'як роз-
писує плани тренувань, а Василь 
Світлик стежить за технікою вико-
нання. Тренування розпочинається 
з розминки для розігріву всіх груп 
м'язів. Потім — поштовх або ривок 
гирями. Спочатку беру шістнадцят-
ку, переходжу до важчої гирі — 24, 
а тоді — 32. Після тренувань гиря-
ми йдуть тренування на всі групи 
м'язів із штангою, нахили на тумбі, 
станова тяга, наприкінці — розтяж-

ки. Це займає від 1,5 до 2,5 годин, 
тричі на тиждень. Пробував пара-
лельно займатися плаванням, та 
заважко — не було часу для фізич-
ного відновлення. Максимум, що 
можу робити додатково, це бігати. 
За два тижні до змагань тренуван-
ня стають важчі й інтенсивніші, по-
тім вони йдуть на спад. З харчових 
додатків вживаю вітаміни й аміно-
кислоти, які продають у магазинах 
спортивного харчування. Стараюся 
харчуватися правильно: зранку — 
вівсянка, більше м’яса, увечері їм 
щось легке для травлення, уникаю 
фаст-фуду.

Чому гирьовий спорт не надто 
популярний?

— Гирьовий вид спорту дуже 
дешевий — придбані гирі й хо-
роший шкіряний пояс практично 
вічні. Для підтримки потрібні хіба 
магнезія і штангетки. Він виробляє 
фізичну витривалість, укріплює 
спину: скажімо, коли з друзями під-
німаємося вгору сходами, то опісля 
серцебиття й дихання найшвидше 
відновлюється в мене. Друзі й бать-
ки пишаються мною, хоч, з другого 
боку, шкодують, що мушу багато 
працювати. В моєму оточенні мало 
тих, хто займається спортом, тим 
більше гирьовим — на обласних 
змаганнях лише до 80 учасників. 
Гирьовий спорт не популярний, бо 
потребує великої роботи над со-
бою. Він важкий психологічно, але 
зміцнює характер — у будь-яких 
ситуаціях ти йдеш до кінця.

Наталя ЯЦЕНКО
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ВАРТО ЗНАТИ

2019-ИЙ, ВІДЧИНЯЙ СВІЙ ГАРДЕРОБ!

Блискавична зміна трендів, незліченність модних 
нюансів та дрібниць, які неможливо втримати в голові, 
часто заводять у глухий кут: доки збагнеш, що модно 
— потрібно все з’ясовувати знову. Тож на що варто 
звернути увагу, а від чого краще відмовитися у новому 
модному році — читайте далі.

Усе нове — добре 
забуте старе

Кумедна мода 80-х зі світлин 
наших батьків — не така вже й ку-
медна: 2019-ий повертає славно-
звісні масивні плечі, джинси-„ва-
ренки“ й дуже об’ємні рукави-ліх-
тарики. Загалом рукав перебирає 
на себе акцент: незвичних, цікавих 
рукавів може бути достатньо, аби 
зробити ваш образ стильним. Ве-
лика кількість блиску та паєток, 
диско-стиль — ще один відгомін 
80-х та „родзинка“ 2019-го, яка, 
однак, вже встигла злегка набрид-
нути у новорічну ніч.

Тканини і матеріали
Натуральні тканини 

ніколи не поступляться 
синтетичним, чого не 
скажеш про матеріали. 
Зважаючи на активну 
в усьому світі бороть-
бу за захист тварин, 
багато будинків моди 
відмовляються від 
використання нату-
ральних хутра і шкіри 
на користь еко-аль-
тернатив. Тепер но-
сити штучне хутро не 
соромно, а навпаки, похвально. У 
2019-му шкіряним можуть бути не 
лише звичні для нас взуття, верхній 
одяг та аксесуари, а й блузи, топи, 
кофтини, спідниці, піджаки, костю-
ми та інші елементи гардеробу.

Колір
Інститут кольору Pantone, який 

уже впродовж двох десятиріч оби-
рає колір року, що стає орієнтиром 
для дизайнерів одягу, інтер’єрів і 
меблів, графічних дизайнерів тощо, 
у 2019-му надав перевагу „живо-
му кораловому“ (Living Coral). Сво-
єї актуальності не втрачає жовтий, 

коричневий, зелений, усі відтінки 
бежевого, а також золотий, сріб-
ний, металік, голографічний, нео-
нові та кислотні кольори.

Стоп, нудьга!
Верхній одяг теж голосно „кри-

чить“ про відмову бути нудним: 
практичні чорний, сірий, тем-
но-синій поступаються місцем 
„крикливим“ кольорам. Жовті та 
яскраво-рожеві шуби — на піку 
популярності.

Краса+комфорт
Незмінним залишається поєд-

нання жіночного та спортивного 
стилів. За східним го-
роскопом 2019 — рік 
свині, тварини, яка 
обожнює комфорт, 
тому зручні кросівки 
продовжують „показу-
вати язика“ красивим 
та ефектним підбо-
рам. Нікуди не зник-
нуть популярні торік 
„оверсайз“, довжина 
„міді“, штани і костю-
ми прямого крою. Усім 
любителькам моделей 
„скінні“ стилісти ра-

дять звернути увагу на „кльош“.

Принти
У цій категорії модними вважа-

тимуться клітинка, „гусяча лапка“, 
квіткові, етнічні, барокові та аніма-
лістичні, особливо рептильні, прин-
ти в усіх елементах гардеробу.

Аксесуари
Мода-2019 дуже уважна до де-

талей, тому без аксесуарів цього-
річ не обійтися. Великі сумки, у які 
можна спакувати все, що треба і 
не треба, також повертають собі 

актуальність. Відтепер у жіночій 
сумочці можна носити ноутбук, 
контейнери з їжею, перевзуття для 
любительок підборів, та багато ін-
шого. Парадоксально, але на піку 
популярності у 2019-му опиняться 
і мікросумочки, схожі на чохли для 
мобілок, які ми носили років десять 
тому. На поясі, у руці, на плечі — 
носіть, як зручно.

Новий рік — симбіоз ретро-сти-
лів, адже він запозичує також моду 
на хустинки, які у 50–60-х роках 
минулого століття надавала обра-
зам модниць особливої жіночності. 
Сучасним красуням пропонують 
носити цей аксесуар на голові, шиї, 
зап’ястку, ручці сумочки тощо, пе-
ретворивши навіть найбільш стри-
маний образ на цікавий.

„Мода минає, а стиль 
залишається“

У цьому була переконана зна-
менита Коко Шанель. І вона мала 
рацію: ультрамодні тренди недов-
говічні, а тому актуальні не більше 
року. Для тих, хто боїться експе-
риментувати і не хоче витрачати 
зайвого, радимо купувати якісну 
„базу“ (речі без „крикливих“ дета-
лей, що максимально прикраша-
ють вашу фігуру — підкреслюють її 
переваги та маскують недоліки) та 
речі „вічного“ класичного стилю — 
тоді точно не помилитеся!

Анастасія СТЕПАНЯК  
(МОЗГОВА)
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально: 
7. Підприємство для виготовлення та збері-

гання зброї, боєприпасів. 8. Цінна рідкісна річ. 
10. Спортивний колектив на чолі з капітаном. 
11. Гора, вкрита лісом, окрім вершини. 12. Назва 
Кримського півострова в Середньовіччі. 13. На-
громадження криги на поверхні морів унаслідок 
тиску льодових полів одне на одного. 15. Музич-
ний твір для солістів, хору й оркестри. 18. Спе-
ціальна будівля на території військової части-
ни, у якій живуть вояки. 21. Столиця Хорватії. 
22. Скульптурне зображення фантастичної істо-
ти — крилатого лева з головою орла. 23. Пауза у 
школі між уроками. 27. У буддизмі стан найвищої 
насолоди, злиття з божеством. 30. Пристрій для 
ручного помолу збіжжя, складений з двох каме-
нів, одного над другим, де горішній є рухомим. 
31. Священна книга зороастризму. 33. С. Гу-
лак-Артемовський перший виконав цю партію у 
власній опері „Запорожець за Дунаєм“. 34. Місто 
гумору в Болгарії. 35. Найвищий жіночий співо-
чий голос. 36. Суцільна кам’яна брила. 

Вертикально:
1. Пристрій з двох поздовжніх жердин, скрі-

плених рядом поперечок. 2. Частина круга, обме-
жена дугою і хордою. 3. Машина для скошування 
зернових. 4. Учасник Великої французької рево-
люції, голова Якобінського клубу, член Конвенту. 
5. Ударний музичний інструмент. 6. Вокально-ін-
струментальний музичний твір скорботно-патетич-
ного звучання. 9. Вогнище, багаття. 13. Сукупність 
усіх снастей на кораблі. 14. Білоруський першодру-
кар. 16. У Тараса Шевченка він має прізвище Стодоля. 
17. Гараж для літаків. 19. У давньогрецькій міфології 
бог західного вітру. 20. Дохід з капіталу або землі, 
що його регулярно отримує їхній власник. 24. Уявна 
лінія, яка поділяє Землю на дві півкулі — Північну і 

Південну. 25. Продаж і вивезення товарів за кордон. 
26. Національна картинна галерея (пінакотека) у Мі-
лані. 28. Людина, яка досконало володіє технікою яко-
гось мистецтва. 29. Непарнокопитий ссавець, на лобі 
якого росте великий ріг. 32. Секретний співробітник 
розвідки, шпигун. 33. Суцвіття злаків. 

Склала Христина ВЕСЕЛА
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НАШ КАЛЕНДАР
29 січня — День працівників пожежної 
охорони.

Пам’ятні дати

24.01.1869 — народився Остап Нижан-
ківський, український композитор.
24.01.1879 — народився Станіслав Люд-
кевич, український композитор.
25.01.1736 — народився Жозеф Луї Ла-
ґранж, французький математик і ме-
ханік.
25.01.1756 — народився Вольфґанґ Ама-
дей Моцарт, австрійський композитор.
25.01.1840 — помер Сімон Дені Пу-
ассон, французький математик і 

механік, автор праць з теоретичної 
механіки, матаналізу, математичної 
фізики.
25.01.1942 — помер Агатангел Крим-
ський, український письменник, фі-
лолог-орієнталіст, академік.
26.01.1915 — помер Михайло Павлик, 
український письменник і публіцист, 
один із засновників Радикальної пар-
тії.
27.01.1790 — народився Петро Гу-
лак-Артемовський, український поет.
27.01.1839 — народився Павло Чубин-
ський, етнограф і поет, автор слів 
українського Державного Славня „Ще 
не вмерла України…“.
27.01.1860 — вийшов друком повний 
„Кобзар“ Тараса Шевченка.
27.01.1891 — народився Павло Тичина, 
український поет.

28.01.1920 — помер Панас Мирний, 
український письменник. 
28.01.1929 — почалися наради І Конґре-
су Українських Націоналістів у Відні.
28.01.1992 — Верховна Рада України за-
твердила національний синьо-жовтий 
прапор Державним прапором України.
29.01.1578 — народився архієпископ 
Мелетій Смотрицький, перший теоре-
тик українського мистецтва віршуван-
ня.
29.01.1918 — бій українських студентів 
з більшовицькими окупантами під Кру-
тами.
30.01.1834 — народився Володимир Ан-
тонович, український історик, архео-
лог, етнограф.
30.01.1868 — народився В’ячеслав Бу-
дзиновський, український політичний 
діяч, історик та письменник.
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Колектив Інституту комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій 
Національного університету „Львів-
ська політехніка“ сумує з приводу 
смерті заступника директора, доцен-
та кафедри автоматизованих систем 
управління 

Євгена Семеновича Струка
(15 серпня 1954 – 1 січня 2019)

та висловлює глибоке співчуття рідним і близьким покій-
ного.

Колектив кафедри прикладної математики Національно-
го університету „Львівська політехніка“ висловлює щире 
співчуття доценту кафедри прикладної математики Вік- 
тору Володимировичу Пабирівському з приводу тяжкої 
утрати — передчасної смерті його 

матері.

Колектив кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства На-
ціонального університету „Львівська політехніка“ глибоко сумує з 
приводу смерті багаторічного працівника Львівської політехніки 

Бориса Сергійовича Рильнікова
і висловлює співчуття родині та друзям покійного.

Колектив управління науково-дослідної частини Національного 
університету „Львівська політехніка“ з глибоким сумом сповіщає 
про відхід у вічність 

Бориса Сергійовича Рильнікова,
багаторічного працівника Політехніки, начальника науково-дос- 
лідного сектора від 1977 р., заступника проректора з науково-до-
слідної роботи (1989–2004 рр.)
Висловлюємо співчуття родині та близьким покійного.

Дирекція та колектив Інституту прикладної мате-
матики та фундаментальних наук Національного 
університету „Львівська політехніка“ сумують з 
приводу смерті багаторічного працівника Львів-
ської політехніки 

Бориса Сергійовича  
Рильнікова

і висловлюють співчуття родині та друзям покійного.

Колектив кафедри теоретичної радіотехніки та радіови-
мірювання Національного університету „Львівська полі-
техніка“ висловлює щирі співчуття професору кафедри, 
доктору технічних наук Андрію Петровичу Бондарєву з 
приводу тяжкої утрати — смерті

матері.

IN MEMORIAM

Пам’яті Президента міста Ґданськ  
Павела адамовича

14 січня ц. р. трагічно загинув 
від руки злочинця Президент міста 
Ґданськ Павел Адамович. 

Ця щира та світла людина залиши-
ла в наших серцях теплі спогади та 
велику вдячність за її вагомий внесок 
у налагодження й поглиблення спів- 
праці між Польщею та Україною в на-
уково-освітній галузі. 

Павел Адамович був ініціатором й 
натхненником Програми Leopolis for 
Future, котра дає змогу студентам 
львівських закладів вищої освіти, зо-
крема Львівської політехніки, здобути необхідний 
міжнародний фаховий досвід у Польщі. Він актив-
но долучився до організування їх професійного 
навчання під час стажування у відомих польських 
компаніях, установах та безпосередньо у мерії 
Ґданська. 

Кілька років тому ми мали щасливу нагоду ближ-
че познайомитися із Павелом Адамовичем, коли він 
відвідав Національний університет „Львівська полі-
техніка“ та інші навчальні заклади міста Лева. І було 

надзвичайно приємно бачити у його 
особі щирого симпатика України, на-
дійного партнера та доброго прияте-
ля, який докладає багато зусиль для 
зміцнення наших міждержавних сто-
сунків та людських контактів. 

Із гіркотою в душі ми сприйняли 
трагічну новину про смерть цієї чуй-
ної та небайдужої людини, справж-
нього польського патріота й патріота 
свого рідного міста Ґданськ, беззмін-
ним очільником котрого був упро-
довж 20 останніх років.

Рада ректорів Львівщини, ректорат, Вчена рада та 
вся академічна спільнота Національного університе-
ту „Львівська політехніка“ глибоко сумують з приводу 
трагічної смерті Президента міста Ґданськ Павела 
Адамовича і висловлюють щирі співчуття родині та 
близьким покійного, а також усій громаді міста.

Юрій БОБАЛО, 
ректор Національного університету  

„Львівська політехніка“, 
голова Ради ректорів Львівщини
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МНОГАЯ ЛІТА!
Професорсько-викладацький колектив та працівники Інституту адміністру-
вання та післядипломної освіти Національного університету „Львівська полі-
техніка“ сердечно вітають з ювілеєм директора

Віктора Васильовича  
ЯСЬКОВА.

Прийміть наші найщиріші вітання, найтеплі-
ші побажання міцного здоров’я, родинного за-
тишку, добробуту, сили й наснаги для нових 
здобутків.
Нехай на життєвому шляху Вас завжди супро-
воджує святковий настрій, а кожен день Вашо-

го життя буде світлим і сонячним, багатим на 
щастя та добро, дарує радість і душевний ком-
форт. Бажаємо, щоб Вас щодня оточували і зі-
грівали своєю любов’ю, шаною та повагою 
близькі та рідні, турботливі, щирі друзі, коле-
ги по роботі.

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, 
які видав Національний університет 
„Львівська політехніка“: 
залікову книжку на ім’я: Николишин 
Андрій Юрійович;
залікову книжку на ім’я: Домчак Артур 
Олегович;
залікову книжку на ім’я: Крук Васили-
на Миронівна;
залікову книжку на ім’я: Шевченко 
Анастасія Олександрівна;
студентський квиток № 112808415 на 
ім’я: Заканич Марія Володимирівна;
студентський квиток на ім’я: Хомин 
Йосип Юрійович;
залікову книжку № 11828837 на ім’я: 
Мручок Вікторія Вікторівна;
залікову книжку на ім’я: Слобода Ва-
лерій Ростиславович;
студентський квиток ВК № 11491966 
на ім’я: Богайчук Тетяна Василівна;
студентський квиток № 1805457 на 
ім’я: Сінітович Анастасія Василівна;
залікову книжку № 1805535 на ім’я: 
Юрчук Інна Володимирівна;
залікову книжку на ім’я: Демчишин 
Андрій Тарасович;
залікову книжку на ім’я: Кузишин Се-
мен Орестович;

залікову книжку на ім’я: Вереш Вла-
дислав Сергійович;
студентський квиток на ім’я: Юрчи-
шин Інна Ігорівна;
залікову книжку на ім’я: Шалай Дмит-
ро Володимирович;
залікову книжку на ім’я: Рослюк 
Олександр Сергійович;
залікову книжку на ім’я: Легеньких 
Денис Васильович;
залікову книжку на ім’я: Чупринюк 
Михайло Васильович;
залікову книжку № 1504221 на ім’я: 
Раджабова Дар’я Володимирівна;
залікову книжку на ім’я: Гнатюк Та-
рас Ігорович;
студентський квиток на ім’я: Тер- 
лецька Юлія Ростиславівна;
студентський квиток № 12279101 на 
ім’я: Топольницька Катерина Рома-
нівна;
студентський квиток на ім’я: Осташук 
Юрій Миколайович;
студентський квиток на ім’я: Яремко-
вич Юлія Юріївна;
студентський квиток ВК № 11864779 
на ім’я: Клочков Валерій Михайлович;
студентський квиток № 11869958 на 
ім’я: Капустін Олександр Леонідович;
студентський квиток на ім’я: Ленник 
Марія Володимирівна;

студентський квиток № 12232739 на 
ім’я: Луковець Іванна Павлівна;
залікову книжку № 2615376 на ім’я: 
Іванів Юрій Ігорович;
залікову книжку на ім’я: Дембічак Во-
лодимир Андрійович;
залікову книжку на ім’я: Осташ Роман 
Романович;
залікову книжку на ім’я: Мільович Анд- 
рій Іванович;
залікову книжку на ім’я: Думка Леся 
Олегівна;
залікову книжку на ім’я: Кріслата Іри-
на Олегівна;
студентський квиток № 11812182 на 
ім’я: Омелянова Софія Валентинівна;
студентський квиток на ім’я: Якимець 
Василь Андрійович;
студентський квиток на ім’я: Куцій 
Ірина Віталіївна;
студентський квиток на ім’я: Гур-
ський Святослав Іванович;
Вважати недійсним диплом спе-
ціаліста ИВ № І 96255, який видав 
Львівський політехнічний інститут 
у 1983 р. на ім’я: Мількович Богдан 
Петрович.
Вважати недійсним студентський 
квиток, який видав Технологічний 
коледж Національного університету 
„Львівська політехніка“ на ім’я: За-
блоцька Вікторія Ігорівна.
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