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ЯК ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ ІНТЕРНЕТ?
Сьогодні, 4 квітня людство
відзначає Всесвітній день
інтернету. Цікаво, що його
започаткувала людина,
абсолютно далека від
ІТ-галузі, а саме — Папа
Римський Іван-Павло ІІ,
який 1998 року назвав
інтернет „енциклопедією
людських знань“. А чи
знали ви, що Всесвітня
павутина має свого покровителя? Ним є зачинатель середньовічного
енциклопедизму святий
Ісидор Севільський, покровитель учнів і студентів, який за півтори тисячі
років по власній смерті
отримав свій новий „статус“. Дата відзначення
свята прив’язана до дня
смерті святого.
Сьогодні з енциклопедії
знань інтернет трансформувався в потужний спосіб комунікації, конгломерат розваг, світ бізнесу,
ринок праці та навіть — у
джерело невігластва й
шахрайства. Інтернет —
потужна рушійна сила:
згадаймо лише консолідацію українського суспільства завдяки Фейсбуку в часі Революції Гідності, чи акції збору коштів для осіб, що потребують лікування.
Інтернет настільки пробрався у кожен закуток
людського життя, що зробив багатьох із нас залежними. Ще в 1995 році
виходити у Мережу могло
менше одного відсотка
тогочасного населення
Землі. Тоді інтернет був
дивом, а нині така ж дивина — відсутність вайфаю у громадському місці
чи „допотопний“ мобільний телефон замість новенького смартфона.
Про користь та шкідливість
інтернету можна сперечатися довго, як на тему
„що виникло спочатку:
курка чи яйце“, але одне
знаємо точно — головне
користуватися з розумом.

Роман Мудрик, студент другого курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних
технологій:

„У будь-який момент
знаходжу потрібну
інформацію“
Найбільше користуюся соціальними мережами та пошуком інформації. Завдяки інтернету людина в будь-який момент
може знайти й прочитати те, що їй потрібно — у цьому є і плюси, і мінуси.
Особисто я хотів би більше знати сам, а менше звертатися до інтернету. На
інтернет щодня витрачаю мінімум 8 годин, однак не вважаю себе залежним,
оскільки маю досвід відмови від нього на місяць.
Діана Шабліста, студентка п’ятого курсу
Інституту архітектури:

„Тепер це не лише пошук
інформації“
Найбільше використовую інтернет для комунікації.
Якщо раніше він був призначений суто для пошуку інформації, навчання, то тепер його використовують для
реклами, комунікації, роботи загалом. Не можу сказати, що це
погано, бо час минає, з’являються зміни, ми адаптовуємося до них самі та адаптовуємо речі для нашої зручності, але хотілося б, щоб люди пам’ятали: інтернет —
це передусім джерело інформації. З другого боку, наявність всієї інформації
в інтернеті не є позитивним явищем, бо скоро ми не зможемо відірвати очей
від телефона й подивитися на ту ж архітектуру довкола нас — усе заповнять
картинки, які не передають тих емоцій і вражень, що живе споглядання.

Микита Гаврилюк, студент першого курсу
Інституту права і психології:

„Інтернет повністю замінив
мені мобільний зв’язок“
Фактично я працюю в інтернеті — як майбутній журналіст готую новини для одного сайту, окрім цього,
дізнаюся інформацію, читаю новини й здобуваю знання, що стосуються моїх хобі. Безумовно, це також спосіб
комунікації — мобільним зв’язком я нині не користуюся взагалі, лише месенджерами: навіщо витрачати додаткові гроші, якщо з інтернетом дзвінки й
повідомлення безкоштовні? Стосовно твердження, що інтернет — це книга
людського життя, я б сказав, що це радше книга жахів. Сучасний інтернет
— це територія іронії й сарказму: якщо влаштувати опитування на тему „Яку
форму має Земля: круглу чи пласку?“, користувачі подумають: „що за маячня?“
і зумисне проголосують за варіант „пласка“, аби „потролити“ людей. Іронія,
сарказм і насмішка є нормою сучасної культури, але їх можна розглядати як
прояв критичного мислення в гіперболізованій формі.
Міркувала й опитувала Анастасія СТЕПАНЯК (МОЗГОВА)
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NOTA BENE!

АКЦЕНТ НА ПЕРСПЕКТИВИ
Стратегічний план розвитку Політехніки до 2025 року та
покращення висвітлення її діяльності в інтернеті стали
основними темами засідання Вченої ради 26 березня.
Також говорили про наукову періодику університету та
майбутні вибори ректора, обирали нового завідувача
кафедри АІП (ІНПП) і, звичайно, нагороджували.
З нагоди 70-річчя завідувача
кафедри загальної фізики Івана Лопатинського нагородили медаллю
імені Юрія Рудавського. Професор
кафедри геодезії Ігор Тревого до
свого 80-літнього ювілею отримав від університету традиційний
цінний подарунок — наручний годинник. Окрім цього, нагородили
студентів-призерів Всеукраїнських

олімпіад, а також вручили свідоцтва
про надання вчених звань науково-педагогічним працівникам Політехніки — університет збагатився
на чотирьох кандидатів наук, трьох
докторів наук та одного професора.
Першою і найважливішою заслуханою темою стало представлення
Стратегічного плану розвитку Політехніки до 2025 року, яке здійснив
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в.о. ректора університету Юрій Бобало. За його словами, необхідність
формування цієї стратегії спричиняють умови жорсткої конкуренції, у
яких нині перебуває університет, і
яка посилюється з кожним роком:
це стосується боротьби за вступників, за здобуття ґрантів і за отримання замовлень на наукову
продукцію від підприємств та фірм.
Згідно зі згаданою стратегією, Політехніку майбутнього характеризуватимуть талановиті здобувачі вищої
освіти, якісне викладання, академічна свобода та багато інших показників. Отож, аби досягти цього,
університет має на меті реалізувати п’ять стратегічних цілей, перша
з яких — залучити талановиту молодь, вмотивовану до навчання, що
Закінчення на 7 с. m

На кафедрі інформаційно-вимірювальних технологій відкрили
навчально-наукову лабораторію від німецького холдингу
Leoni. Отож, відтепер студенти зможуть практикуватися на
сучасному обладнанні, яким послуговується виробництво.
Йдеться про набуття
навичок інсталяції й обслуговування продукційного
обладнання. Лабораторія
оснащена устаткуванням,
яке використовують на
всіх етапах виробництва,
завдяки чому студенти
зможуть опановувати ці
процеси — це з’єднувальні технології, ультразвукове зварювання, технології
покривання, монтажна
дошка з безпровідними
передавачами контролю,
контрольний стіл. Обладнання лабораторії допоможе студентам зрозуміти весь процес побудови
кабельної мережі.
На відкриття прийшли
студенти, викладачі, керівництво кафедри, інституту, а також проректор
університету Олег Давидчак, заступник міського
голови з питань розвитку
Андрій Москаленко, представниця Торгово-про-

мислової палати Наталя
Шуляр, працівники Leoni,
серед яких — випускники
Політехніки Ігор Прачун і
Віктор Мовчанюк.
Директор ІКТА Микола
Микийчук наголосив, що
позаяк цього року кафедрі інформаційно-вимірювальних технологій 100 років, то нова лабораторія —
чудовий подарунок до
ювілею. На думку завідувача кафедри ІВТ Богдана
Стадника, завдяки лабораторії студенти зможуть
долучатися до виконання
завдань Leoni.
Генеральний директор
дочірньої компанії Leoni
AG в Україні Штефан Шмідт
передовсім перепросив
присутніх, що наразі не
розмовляє українською
мовою, попри те, що вже
сім років живе в Україні й
одружений з українкою:
— Я радий докладатися до розвитку України.

Рух компанії залежить від
нашого людського ресурсу. Ми тут, аби залучити
студентів як потенційних
нових працівників до майбутнього нашої компанії,
тому сподіваємося на тривалу співпрацю.
Проректор Олег Давидчак вручив панові Шмідту
подяку від керівництва
Львівської політехніки за
співпрацю та допомогу в
підготовці фахівців на вимогу часу.
Керівниця відділу персоналу Leoni Леся Герилів
розповіла про співпрацю
зі закладами освіти, студентськими організаціями, про розвиток дуальної
освіти, роль лабораторії
для студентів, наголосивши, що, розвиваючи освіту, ми таким чином розвиваємо державу. А студенти кафедри також зможуть
стажуватися й практикувати на підприємстві

| Світлина Ірини Мартин

НОВА ЛАБОРАТОРІЯ — НЕОБХІДНИЙ КРОК СЬОГОДЕННЯ

Leoni. Є сподівання, що
вони своїми ідеями впроваджуватимуть там нові
процеси. Загалом представники концерну наголосили, що охоче долучилися до навчання нового
покоління, аби занурити
його в атмосферу стрімкої
індустрії.
Німецькому холдинговому акціонерному товариству Leoni — понад
100 років. Це одне з найстаріших підприємств,
всесвітній постачальник
продуктів, рішень та послуг у галузі енергетики
та керування даними для
автомобільної та інших індустрій. Має представництва у Стрию та Коломиї.
Ірина МАРТИН

4

ч. 11 [3051]
4 — 10 квітня 2019

СТУДІЇ

| Світлина Наталії Павлишин

ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ ШЛЬОНСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

Представники Шльонської політехніки на чолі
з її ректором, доктором
Honoris causa Львівської
політехніки професором
Войцехом Зелінським побували в нашому університеті. Вони зустрілися

з виконувачем обов’язків ректора професором
Юрієм Бобалом, проректором Дмитром Федасюком, очільницею Центру
міжнародної освіти Наталією Гоц та завідувачем
кафедри САПР Михайлом

Лобурем. Учасники зустрічі
проаналізували результати
багаторічної співпраці двох
університетів та обговорили дальші наміри й плани.
Польська делегація також зустрілася з директорами інститутів. Під час

відвідин Інституту хімії та
хімічних технологій доктор
Войцех Зелінський вручив
премію найкращій студентці останнього курсу
магістратури Ользі Зубаль.
Ірина МАРТИН

ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ
В УКРАЇНІ МОЖЛИВО РОЗВ’ЯЗАТИ!
У Політехніці втретє відбулася Всеукраїнська науковотеоретична конференція „Проблеми з транспортними
потоками і напрями їх розв’язання“.
Починаючи від 2015 року, кафедра транспортних технологій
Інституту інженерної механіки та
транспорту щодва роки організовує
такий захід. Цьогоріч науковці з різних куточків України, зокрема з Харкова, Одеси, Києва, Рівного, Луцька,
Львова та інших міст працювали 28
та 29 березня.
— Тематика конференції надзвичайно актуальна не тільки в нашому регіоні, а й загалом в Україні.
Від транспортних потоків залежить
наша економіка, наш добробут і
наше життя, тож сподіваюся, що на
цій конференції ви зумієте розв’язати проблеми транспортних потоків і
їх (проблем) стане менше, — сказав
у вітальному слові проректор Львівської політехніки Олег Давидчак.
Про мету конференції та її цікавинки „Аудиторії“ розповів заві-

дувач кафедри ТТ професор Євген
Форнальчик:
— Усі ми знаємо, які є проблеми з транспортними потоками. З
кожним роком в Україні зростає
рівень автомобілізації, тобто збільшується кількість автомобілів на
тисячу жителів. За статистикою,
яку подає Київ, за три роки надійшло приблизно 250 тисяч „євроблях“ у Львівську область і понад мільйон — в Україну. Це різко
збільшило кількість авто на вулично-дорожній мережі, тому почастішали й затори, що призводить
до затримки транспорту, особливо громадського, і, як наслідок —
спізнення на роботу, навчання
тощо. Крім цього, затори сприяють інтенсивним викидам забруднюючих речовин в атмосферу,
тому маємо не лише соціально-

економічну, а й екологічну проблеми.
За словами професора Форнальчика, один із доповідачів застосував цікавий термін — „людиноцентричні транспортні системи“, який
передбачає внесення до правил
дорожнього руху правок, що стосуватимуться пішоходів і регулюватимуть їх пересування. Також на конференції йшлося про західний досвід
і важливість освітлення пішохідних
переходів у нічний час, який нині
переймає Україна. Зокрема один із
київських доповідачів наголосив на
водійських проблемах у темний період доби. Гості з Харкова представили тему про напруги, що супроводжують водіїв як громадського, так
і вантажного транспортів. Йшлося
про оцінювання цих складнощів за
допомогою індексу напруження,
серцебиття, мозкової діяльності,
шкірно-гальванічної реакції, і відповідне корегування робочого процесу
й часу водіїв.
Анастасія СТЕПАНЯК
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ОДНА ОЛІМПІАДА — ДЕСЯТЬ НАГОРОД
Львівські політехніки повернулися із Всеукраїнської
студентської олімпіади зі спеціальності 172 —
„Телекомунікації та радіотехніка“ напряму „Ра
діотехніка“, фінал якої відбувався 19–22 березня
в Харківському національному університеті
радіоелектроніки. Маємо чим пишатися.
На політехніків чекали особисті
та командні змагання. Командні заліки мали теоретичну та практичну
форми. У теоретичному конкурсі
група у складі Богдана Підвірного
(ТРРП-11), Володимира Петруняка,
Романа Матвіїва, Романа Романюка, Володимира Огорілка і Дмитра
Лавріва (РТ-42) здобула ІІІ місце.

У творчому конкурсі студентських
розробок на платформі Arduino Політехніка отримала дві нагороди:
дипломи за ІV (Роман Матвіїв, Володимир Петруняк) та ІІІ місця (Роман
Романюк, Володимир Огорілко).
Особисті змагання відбувалися
з різних дисциплін напряму „Радіотехніка“. Серед здобутків політехні-

ків — аж сім нагород. Роман Матвіїв та Володимир Огорілко здобули
дипломи за третє місце. Володимир
Петруняк виборов „бронзу“ та „срібло“, а Богдан Підвірний став переможцем в особистій першості з „Радіотехніки“.
Радість від нагород зі студентами
розділили й наставники, котрі готували олімпіадників, а саме — Михайло Замісний та Андрій Бондарєв
з кафедри ТРР, і викладач кафедри
РЕПС Сергій Фабіровський.
Зі здобутками політехніків привітав в.о. ректора професор Юрій
Бобало на Вченій раді університету.
Анастасія СТЕПАНЯК
(МОЗГОВА)

ЩЕ ОДНА ВСЕУКРАЇНСЬКА ОЛІМПІАДА ПОЗАДУ
28–29 березня у Львівській політехніці відбувся ІІ етап
Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної
дисципліни „міжнародна економіка“.
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Такий захід Політехніка, а саме
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва Інституту
економіки і менеджменту, організовує вже вчетверте. У змаганнях
зійшлося 79 бакалаврів та 19 магістрів із різних куточків України.
Олімпіада відбувалася у два тури:
спочатку впродовж години студенти писали тести, другий етап
полягав у розв’язанні задач і три-

вав три години. Оцінювали знання
учасників науковці та експерти
українських ЗВО.
Голова апеляційної комісії, проректор з наукової роботи Донецького національного університету
імені Василя Стуса Ілля Хаджинов
зазначив, що конкурсанти виявилися дуже сильні, добре підготовані, через що журі спілкувалося з
ними „на рівних“.

Нагороджували призерів голова журі, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету Тетяна Мельник, заступники
голови організаційного комітету
директор ІНЕМ Олег Кузьмін та завідувач кафедри ММП Ольга Пирог.
Окрім дипломів, переможці також
отримали поетичні збірки Наталії
Калиновської, поетеси і викладачки
кафедри ММП.
Серед магістрів першість посів
наш студент Святослав Маліборода, а у секції бакалаврів — студентка Київського національного торговельно-економічного університету
Альона Корогод. Олімпіадникам також вручали низку грамот у різних
номінаціях, наприклад, „За системність мислення“, „За обґрунтований підхід до виконання завдань“
тощо.
— Передовсім хочу подякувати організаторам олімпіади за те,
що зібрали нас. Це дуже великий
шанс не лише проявити свої знання з дисципліни, а й познайомитися
з чудовими людьми, обмінятися з
ними досвідом, набути друзів на
все життя, — сказала переможниця
серед бакалаврів Альона Корогод.
Анастасія СТЕПАНЯК
(МОЗГОВА)
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НОВА ПЕРСПЕКТИВА ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ

Зі словацького боку завітали перший віце-президент Словацької асоціації
інформаційних технологій
та перший віце-президент
Національної спілки роботодавців Маріо Леловскі,
проректор з міжнародних
зв’язків Університету економіки та менеджменту
в публічному адмініструванні у Братиславі Станіслав Філіп і завідувач відділу
управління інформатикою
та директор фінансів згаданого університету Любіц Цібак. Окрім цього, на
лекції була присутня голова НУО „Україно-Словацький центр“ Галина Лакуста,
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28 березня Політехніка приймала делегацію зі Словаччини.
У рамках візиту відбулася відкрита лекція для студентів від
представників Університету економіки та менеджменту в
публічному адмініструванні у Братиславі щодо можливостей
отримання подвійних дипломів.

організації, що підтримує
всіх, хто цікавиться навчанням або роботою у ІТ-секторі Словацької Республіки. З нашого університету
делегацію зустріли директор Інституту комп’ютерних наук та інформаційних

технологій Микола Медиковський, очільниця Відділу міжнародної освіти
Наталія Гоц та доцентка
кафедри систем штучного
інтелекту Олена Вовк.
За словами Галини Лакусти, головною метою
візиту делегації є підтримка розвитку відносин між
Україною та Словаччиною
у царині науки, культури й
освіти, зокрема інформування молоді про можливості навчання, підприємництва та культурні заходи
в Україні та Словаччині.
Маріо Леловскі розповів про основні засади
угоди між Львівською по-

„JE M’APPELLE РOLYTECHNIQUE“
В університеті розпочалися безкоштовні курси
французької з носіями мови.
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Від 27 березня у політехніків
з'явиться нагода вивчати мову однієї
з найромантичніших країн світу. Це
уможливила угода між нашим університетом та „Альянс Франсез“. У
рамках року франкофонії і розвитку

французької мови в Україні відділ
міжнародної освіти Політехніки організував такий курс.
— Курси призначені для студентів та викладачів з нульовим
рівнем володіння французькою мовою. Їх ведуть викладачі
з Франції, котрі у нас на
стажуванні. Відвідувачами можуть бути всі охочі, заняття безкоштовно
триватимуть до кінця
травня двічі на тиждень,
— розповідає Олена Федорова, відповідальна
за французький напрям
роботи Міжнародного
відділу освіти.
Окрім двох навчальних груп для студентів і
викладачів, організова-

літехнікою та Університетом економіки та менеджменту в публічному адмініструванні у Братиславі.
Зокрема, відзначив, що
створено спільну навчальну програму магістерського рівня „Штучний інтелект
та інформаційні системи
у підприємництві“, котру
читатимуть українською
та словацькою мовами —
це допоможе українським
студентам розширити
можливості дальшого працевлаштування за програмою подвійних дипломів
не тільки в Україні, але й
у Словаччині. Із умовами
вступу на цю програму й
навчання у словацькому
університеті політехніків
ознайомив Любіц Цібак.
Наприкінці зустрічі студенти поставили гостям
запитання.
Анастасія СТЕПАНЯК
(МОЗГОВА)

но ще одну — для тих, хто вже говорить французькою.
Про причину відвідування курсів і враження від першого заняття
розповідає викладачка кафедри педагогіки соціальної роботи Оксана
Іваницька:
— Є така відома фраза: скільки
мов ти знаєш, стільки разів ти людина — це перша причина. По-друге, я професійний перекладач, тож
знання мов є для мене актуальне.
Крім цього, працюю з міжнародними партнерами, іноземцями: до Політехніки часто приїжджають французи, у нас є багато угод про співпрацю із Францією. Тож спілкування
на такому, бодай мінімальному, рівні
лише сприятиме нашим переговорам, налагодженню стосунків, підписанню угод тощо. Перше заняття
було супер, однак дуже складно.
Мова важка, але наш викладач пояснює доступно. Варто зазначити, що
заняття з носіями мови дуже дорогі. Прекрасно, що університет дарує
нам таку безкоштовну можливість.
Анастасія СТЕПАНЯК
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АКЦЕНТ НА ПЕРСПЕКТИВИ
передбачає поступове підвищення
прохідного бала при вступі із врахуванням спеціальностей, але не менше, ніж 130 балів за усіма спеціальностями. Доповідач наголосив, що
аналіз результатів вступної кампанії
у 2018 році показав: таке підвищення є цілком можливе. Ціль № 2 —
створення середовища, сприятливого для навчання, праці та розвитку особистості, що приваблюватиме
вступників, зокрема іноземних, забезпечуватиме високу якість освітніх послуг та здійснення наукових
досліджень високого рівня. Третьою
стратегічною ціллю є розвиток персоналу, тобто покращення якісного
складу працівників усіх категорій,
збільшення частки молодих учених
у складі науково-педагогічних та
наукових працівників. За словами
Юрія Бобала, ця ціль є визначальна в реалізуванні стратегії. Вихід
на перше місце серед українських
університетів за обсягом виконаних
міжнародних ґрантів — четверта
„сходинка“ стратегії розвитку Політехніки. Стратегічна ціль № 5 —
підвищити рівень присутності університету в глобальному інформаційному просторі.
Саме в контексті цього питання
Вчена рада заслухала доповідь проректора Дмитра Федасюка, котрий
озвучив потенційні шляхи покращення висвітлення діяльності Політехніки в інтернеті. Отож, Вчена
рада ухвалила створення нового
структурного підрозділу — Центру
комунікації, який координуватиме
роботу щодо висвітлення діяльності Політехніки в інтернеті та позиціонування університету у міжнародному освітньому просторі. До
підрозділу увійдуть прес-центр,
навчально-практичний центр медійних технологій, тижневик „Аудиторія“, лабораторія подання новин
на офіційний сайт університету та в
соціальні мережі, лабораторія формування спадщини університету в
інтернеті.
— Питання висвітлення діяльності університету в інформаційному
просторі інтернет є надзвичайно
актуальне, оскільки це визначає
рейтинг закладу вищої освіти, що,
відповідно, впливає й на конкурентоспроможність університету,
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вступну кампанію тощо, — наголосив Дмитро Васильович.
Також проректор повідомив, що
триває робота над розробкою нової
версії сайту Політехніки, яку планують запустити вже в грудні цього
року.
Кандидатуру Надії Бортник Вчена рада затвердила на посаду завідувача кафедри адміністративного
та інформаційного права Інституту
права та психології. Окрім цього,
ухвалили рішення висунути роботу
Ярослава Гніліцького, асистента кафедри фотоніки, на здобуття премії
Верховної ради України для молодих вчених.
Очільниця науково-дослідної
частини університету Лілія Жук
доповіла Вченій раді про наукові
періодичні видання Політехніки.
Зокрема, зазначила, що нині в університеті таких налічується 35: 17
тематичних серій Вісника, 15 наукових журналів і 3 міжвідомчі науково-технічні збірники. Лідерами за
кількістю виданих наукових журналів є ІХХТ — 3, ІГСН та ІЕСК — по 2.
До слова, ІГСН, ІХХТ та ІКНІ мають
винятково наукові журнали, що видають англійською або змішаними
мовами, а ІБІД та ІТРЕ, навпаки, видають лише тематичні серії Вісника.
Станом на сьогодні до міжнародних
наукометричних баз Scopus та Web
of science зараховано три наукові журнали Львівської політехніки,
а саме „Хімія і хімічні технології“
(ІХХТ), який входить до обох згаданих баз, „Геодинаміка“ (ІГДГ; Web
of science ) і „Математичне моделювання та інформаційні технології“ (ІМФН; Scopus). Ще 14 наукових
видань технічного й гуманітарного
напрямів індексує міжнародна база
даних Index Copernicus.

— Кількість наукових журналів є
показником рівня розвиненості наукової інфраструктури, а їхня якість —
візитівкою університету для сторонніх авторів та міжнародних компаній,
які здійснюють наукометричний аналіз видань, — наголосила Лілія Жук.
Але не все так чудово. За словами доповідачки, на сайтах абсолютної більшості наукових видань
Політехніки не вказано обов’язкової
інформації — терміни прийому статей до редакції, дату виходу видання, у деяких тематичних серіях Вісника відсутня основна інформація,
а є лише архів номерів, відсутній
веб-сайт видання, не оновлюється
інформація в розділі „інструкції для
авторів“. Серед проблем також затримка подання рукописів видань
до редакції. Через це, за словами
доповідачки, станом на березень
2019 року всі наукові видання нашого університету зараховано до
категорії „В“ переліку наукових фахових видань України. Важливо розуміти, що видання цієї категорії, які
впродовж двох років не отримають
права надання категорії „Б“ чи „А“,
відраховуватимуть з переліку без
права поновлення. Через це Вчена
рада зобов’язала редакторів редакційних колегій впорядкувати наукові
періодичні видання відповідно до вимог Порядку формування наукових
видань України і підготувати необхідні документи для зарахування у
категорію „А“ або „Б“. Редакції трьох
журналів уже готують відповідні документи для надання „Б“-категорії,
ще три видання можуть претендувати на перехід до категорії „А“.
Окрім цього, на засіданні стало
відомо про зміни щодо процедури
виборів ректора, призначених на
18 червня. Попередні рази очільника обирала конференція Трудового
колективу, цьогоріч — весь колектив Політехніки. Голосуватимуть
усі науково-педагогічні працівники
— близько трьох тисяч осіб, приблизно чотири сотні представників
допоміжних структур університету,
а також шістсот студентів. Голосування відбуватиметься на чотирьох
виборчих дільницях. До слова, Юрій
Бобало офіційно заявив, що хоче
брати участь у виборах.
Анастасія СТЕПАНЯК
(МОЗГОВА)
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НА ПІДСУМКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ —
ДО ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

| Світлина Ірини Мартин

Відбувся другий етап Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт зі спеціалізації „Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності“.

На конкурс до Львівської політехніки надійшло 64 наукові роботи від
74 студентів-авторів з
Одеси, Києва, Львова,
Тернополя, Харкова, Дніпра, Миколаєва, Сум та
ще з кількох міст. Внаслідок рецензування робіт
галузева комісія запросила до нашого університету, де відбулася підсумкова науково-практична

конференція, 20 студентів із 16 навчальних закладів. На конференції
журі конкурсу заслухало
доповіді про управлінсько-регуляторні аспекти розвитку ринку праці
в Україні в умовах євроінтеграції, прогнозування основних показників
діяльності транснаціональних компаній на ринку України, формування

ринково-продуктивної
стратегії для конкретних
компаній, експортні орієнтири вітчизняних підприємств на світовому
ринку будівельних матеріалів, дослідження бізнес-моделей на різних
ринках тощо.
У фіналі конкурсу взяло участь і двоє студентів
із Львівської політехніки
— Роксоляна Логвинен-

ко і Назар Скибінський.
Доповідь Роксоляни
Логвиненко стосувалася забезпечення оцінки
відповідності для вітчизняних товаровиробників
в умовах євроінтеграції.
Назар Скибінський разом
зі студентом із Миколаївського національного
аграрного університету
Євгеном Нерознаком дослідив розвиток економіки замкнутого циклу
у зовнішньоекономічній
діяльності підприємств. У
підсумку ці студенти вибороли відповідно друге
і третє місця.
Загалом журі конкурсу відзначило всіх фіналістів, розподіливши
між ними призові місця.
Переможців виявилося
троє: Альона Аксьонова
з Дніпровського університету, Анастасія Коцага
з Одеської політехніки,
Анастасія Власенко й Іван
Цанько з Київського торговельно-економічного
університету, які підготували спільну роботу.
Ірина МАРТИН

Під час VI Всеукраїнської науковопрактичної конференції „Актуальні
проблеми міжнародних відносин та
зовнішньої політики“ її учасники говорили
про міжнародний досвід у реалізації
концепції сталого розвитку в Україні,
особливості та виклики інформаційної
сфери, громадську активність мігрантів з
погляду українсько-європейських інтересів.
Конференція відбулася на кафедрі політології та
міжнародних відносин за участю її викладачів та студентів. До неї долучилися постійні активні учасники:

| Світлини Ірини Мартин
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очільниця Західного представництва Міжнародного фонду „Відродження“ Оксана Дащаківська, координаторка Львівського обласного
ресурсного центру громад Ірина Галайко, науковий співробітник МІОК Львівської політехніки
Юрій Марусик.
Окрім пленарного засідання, відбулося
кілька секційних. На них ішлося про теоретико-методологічні засади дослідження проблем
міжнародних відносин та зовнішньої політики,
особливості та тенденції сучасних міжнародних відносин, Україну в системі міжнародних
відносин.
Ірина МАРТИН

ВИПУСКНИКИ КУРСІВ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ОТРИМАЛИ СЕРТИФІКАТИ
Завершилося навчання першого набору слухачів за
програмою „Надання домедичної допомоги“. 49 осіб
отримали сертифікати.

| Світлина Ірини Мартин

Навчання відбувалося у трьох
групах, двічі на тиждень. Упродовж
десяти занять слухачі вчилися розпізнавати ознаки недуги, надавати
першу кваліфіковану допомогу до
приїзду швидкої при отруєнні, переломах, кровотечах, опіках, обмо-

роженні, підвищенні артеріального
тиску, зомлінні тощо. Завідувач кафедри цивільної безпеки, котра власне організовує курси, Олег Нагурський розповідає, що попит на курси
є, позаяк дуже швидко зголосилися
охочі на наступний набір. Навчання

розраховане на людей без базової
медичної освіти. Їх читають не лише
викладачі кафедри, а й медики, які
мають досвід у системі екстреної медицини — Ігор Мокрий та Олег Фогт.
— Знання, отримані на курсах,
людям на практиці знадобляться.
Декому вже довелося надавати першу домедичну допомогу. Ми отримуємо чимало побажань, аби курс розширити, — каже Олег Нагурський.
Ірина МАРТИН
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STARTERA ДОПОМОЖЕ ПРОЙТИ ШЛЯХ ВІД МРІЇ
ДО РЕАЛІЗУВАННЯ ПРОЕКТУ
Тривале підготування, перемовини, пошук партнерів і
вивчення кращих іноземних досвідів — усе це врешті дало
результат, який має шанси стати потужним вибухом на
українському ринку стартапів — запуск краудфандингової
платформи StartEra. Її презентували 28 березня у Львівській
політехніці.
А також вийти на новий рівень. Адже досі в
Україні таку діяльність не
розвинуто так, як у Європі. Тож StartEra — це
перший крок для запуску
спільного фінансування
проектів.
За правилами діяльності цього краудфандингового майданчика,
передбачено фінансування двох основних категорій проектів: соціальні проекти і стартап
проекти.
Уже нині творці
StartEra наголосили, що
відбір проектів на фі-

| Світлини Наталії Павлишин

Про цей майданчик
уже говорять — інноваційний, цікавий і корисний для Львова. Зважте
— це перша в нашому
місті краудфандингова
платформа і, як наголосили творці, перша такого формату й в Україні.
До її створення різними шляхами йшли Tech
StartUp School, Львівська
політехніка і медіахаб
Твоє місто.
— StartEra — це проект тих, хто вірить у майбутнє і тих, хто готовий
інвестувати. Він не виник спонтанно, а, можна сказати, еволюційно.
Ми прийшли до нього
поступово, побачивши,
що є велика потреба в
тому, щоб допомагати
реалізовувати різні проекти. Один із таких способів підтримки цікавих
стартапів буде саме цей
краудфандинговий майданчик. Приємно, що цю
ідею підтримала Львівська міськрада. Сподіваюся, що надалі розви-

ватимемо його. Це платформа однодумців, які
вірять у майбутнє, — наголосив співзасновник
платформи, директор
Tech StartUp School Назарій Подольчак.
Говорячи про перспективи, заступник
мера міста з питань
розвитку Андрій Москаленко зазначив, що нині
в світі розвинуто конкуренцію за людей, тобто
за ідеї. І ті, хто вкладають
у різні розробки виграють у цьому. Тому для
успішної діяльності цієї
краудфандингової плат-

форми необхідна синергія університету і бізнесу, має бути великий запит на ідеї, щоб молодь,
а зокрема й студенти
бачили зацікавлення в
цьому.
Створення краудфандингової платформи —
це спроба знайти цікаві
ідеї, знайти людей, які
будуть готові профінансувати їх реалізування.

нансування буде досить
прискіпливий. Мусять
добре описати проект з
потенційними клієнтами, ринком збуту, планами розвитку проекту,
попередньо прорахувати.
Збір коштів триватиме від 14 до 95 днів. Передбачаємо дві системи отримання зібраних
грошей. Перша — все й

одразу, тобто проект отримує кошти в тому разі,
коли зібрано всю суму,
якщо ж не вдалося цього
зробити за зазначений
період, то гроші повертають жертводавцям. І
друга — гнучке фінансування: коли проект
за встановлений період часу назбирає 50%
суми, то автор проекту
може отримати ці гроші при переході на іншу
систему виплати коштів,
але має про це повідомити й укласти відповідну угоду.
Експертами краудфандингової платформи
вже стали: політична
та громадська діячка,
фахівчиня з питань ангельських інвестицій
та інформаційного суспільства Яніка Мерило,
податковий консультант,
співвласник низки фірм
та краудфандингових
платформ Райнер Шенк,
політик, бізнесмен Олексій Скрипник, проректор
із наукової роботи Львівської політехніки Наталія
Чухрай, директор МІОК
Ірина Ключковська, керівник Західноукраїнського представництва
міжнародного фонду
„Відродження“ Оксана
Дещаківська.
Наталія ПАВЛИШИН
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УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА:
ПОШУК ІННОВАЦІЙ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДОСВІДУ
ВИКЛАДАННЯ ІНШИХ МОВ

| Світлина Наталії Павлишин

Семінар „Українська мова як іноземна: пошук інновацій
крізь призму досвіду викладання інших мов“ 28 березня
зібрав у нашому університеті науковців, які працюють задля
поширення вивчення української мови у світі. Це перший
захід із низки тематичних семінарів, які організовує Інститут
освіти, культури і зв’язків із діаспорою Львівської політехніки
на чолі з Іриною Ключковською.

— Українська мова як
іноземна — безумовно
є важливою складовою
зовнішньої політики нашої держави. Адже мова
— той потужний чинник,
який зміцнює авторитет
нашої держави за кордоном. Наш проект „Крок
до України“ діє завдяки
постійній роботі й всеохопному підходу. Компонуючи різні елементи,
пов’язані між собою, творимо цілісну систему, —
розпочала зустріч Ірина
Ключковська. — Загалом
ми запланували чотири
семінари, які врешті стануть добрим підґрунтям
для великої і, без перебільшення, знакової події
2020 року — VI Міжнародної конференції „Українська мова у світі“. Тому
так важливо випрацювати
нові ідеї, які допоможуть
створити інноваційний
продукт у напрямі „Українська мова як іноземна“.
Учасниками семінару
були представники іно-

земних мовних центрів.
Це зокрема: „Альянс
Франсез“, Центр німецької мови, Центр грецької
мови і культури, Центр
іспаністики, Львівський
корейський центр „Ханмаді“, ці люди, як наголосила директор МІОК
працюють на випередження, щоб у питаннях
вивчення української
мови стояти на твердій основі, не чекаючи,
коли нарешті з’являться
відповідні законодавчі акти, як, наприклад,
в Польщі, де закон про
польську мову фактично складається з двох
частин: польська мова
як державна й польська
мова як іноземна. І прописана низка статей, які
підтримують її існування
саме в таких форматах.
Гостею семінару була
Почесний консул Канади в Україні, педагог,
радник міністра освіти
й науки України Оксана
Винницька-Юсипович:

— Канада офіційно
послуговується двома
мовами — англійською і
французькою. Так склалося історично. Та в межах
нашої багатокультурності
ми вважаємо, що мови
різних культур, які є в нашій державі є частиною
нашої культури й нашим
багатством. Тому приділяємо дуже багато уваги навчанню різних мов.
Зрештою, якщо ви помітили, нині в світі змінюється
ставлення до різних мов,
зокрема й до української
мови. Перше, що ми нині
вимагаємо від наших дипломатів — знання мови
країни, в яку вони їдуть.
Донедавна вважалося,
що англійська мова, інколи французька є мовами
міжнародного спілкування. Нині це змінюється.
Не має бути пріоритетна
лише одна мова. І саме
це має нас спонукати до
знань про основні напрацювання у викладанні української мови, щоб
популяризувати в світі,
— наголосила поважна
гостя.
Загалом, як зазначили
організатори семінару,
захід був скерований на
творення діалогу між центрами з вивчення різних
мов, а також на обмін досвідом у викладанні української як іноземної. Це
уможливить наближення
принципів вивчення укра-

їнської мови як іноземної
до міжнародних стандартів, а також допоможе популяризувати українську
мову в світі.
Обговорили й методи,
якими можна втілити це
в життя. Зокрема йшлося
про спільні заходи, серед
яких літературні вечори,
зустрічі, літні школи.
Варто наголосити, що
відбувалася онлайн-трансляція семінару, тож до
нього могли долучатися
з різних куточків світу.
Зрештою, відбулося кілька
скайп-діалогів. Викладачі
ділилися досягненнями з
викладання та намагалися
якомога глибше осягнути
те, що потребує доопрацювання.
У межах обговорення
торкнулися також стану
сертифікації та стандартизації української мови як
іноземної. Зокрема наголосили на тому, що не дивлячись на те, що в нас є
випрацьований стандарт,
потрібно створити відповідні умови для його ефективного впровадження.
Тобто, щоб іноземці мали
змогу підтверджувати
свої знання, необхідно укласти тести та забезпечити умови для тестування й
перевірки результатів. І ці
три етапи потрібно розмежувати. Та найбільша
проблема — брак фахівців
для цієї роботи.
Тож, підбиваючи підсумки семінару, наголосили, що при здобутках
у цій галузі, є й не менше
викликів, на які потрібно відповідати, а також
шукати нові методики та
напрями для розвитку вивчення української мови
як іноземної.
Наталія ПАВЛИШИН
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ВІВАТ, „ВЕСНА!“
Цього тижня відкрився 60-тий фестиваль студентської
творчості „Весна політехніки“. У представленні візиток
взяли участь команди з усіх інститутів Львівської
політехніки. Всі деталі та подробиці — далі.

| Світлини Микити Гаврилюка

Дійство ще не почалось, а біля
першого навчального корпусу вже
збираються групи студентів. А всередині тимчасом — голці ніде впасти. Прямую до виходів на сцену.
Народу там трохи менше, але всі
вже у сценічних костюмах. Атмосфера позитивно наелектризована:
студенти активно спілкуються між
собою, хвилюються, готуються до
виступів.
Поміж учасниками відкриття ходять оператор і репортер. Обидва
— представники незалежного каналу „Щоденники „Весни політехніки“. Вони кажуть, що підтримують
не окрему команду, а фестиваль
загалом.
Заходжу до зали через вхід для
учасників фестивалю. Там саме
здійснюють фінальні тести апаратури. Доки прибиральниця миє підлогу на сцені, навколо неї активно
носять мікрофони та інструменти.
Лунають останні акорди репетиції.
На годинниках уже 20.00 —
спізнюються на годину. Організа-

тори на те жартівливо відказують:
„Традиція“. Але, попри суцільний
позитив та безтурботність, усі налаштовані серйозно.
І нарешті ця довгоочікувана
мить — о 20.30 відчиняються парадні двері, а потік людей ринув по
всій залі. Серед гостей не тільки
студенти, а й випускники Політехніки. Усіх їх об’єднує цей запальний фестиваль.
Коли всі охочі нарешті потрапили до зали, лампи поволі згасають. Відкривають куліси, в темряві
спалахують велетенські літери LX
(давньо-римське 60) на сцені стоять вони — учасники „Весни політехніки“. Ніжно лунають перші
ноти відомої мелодії, їх одразу підхоплюють міцні електро- і бас-гітари. Натовп на сцені співає пісню
„Політехніки весна“, що є вільною
інтерпретацією „Чумачечої весни“
Потапа і Насті. Звучить навіть цікавіше, ніж оригінал.
На сцену виходить ведучий.
Він оголошує команди — цьогоріч

їх вісім. Кожна з них — об’єднання
двох інститутів.
Опісля глядачам представляють членів журі, а вже тоді й
розпочинається головна частина
концерту — візитки. Не кожна з
них комедійна, але всі, без винятку, класні. Тут і красивий танець
на українську тематику від ІМФН+
ІБІД, і театралізований трейлер до
вистави „АААЕЕЕРОПЛАН“ (яка
одразу й вестерн, і драма, і просто
літальний засіб) від ІАРХ+ІППТ,
і особиста історія успіху одного
мага-програміста від ІІМТ+ІКНІ.
Після третьої візитки лунає
запальна пісня від студентського гурту „Дихай“. Тоді глядачі
й дізнаються нарешті відповідь
на головне питання останнього
часу: „Де шкатулка?“ Саме так
— загадкові провокаційні графіті, котрими всіяний шлях від гур-
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тожитків до головного корпусу,
виявилися „проектом“ команди
ІКТА+ІХХТ. Потім учасник команди Луцик Максим розповідав, що
на підготовку однієї тільки візитки витратили більше місяця. А ось
із графіті команда впоралася за
одну ніч. Вже наступного ранку
студентів тема шкатулки зацікавила, а за декілька днів поповзли чутки, що це, мабуть, якась
передвиборча агітація… І тільки
сьогодні на виступі команди —
таємницю нарешті розсекречено!
Свято триває і ось за допомогою рандомайзеру обиратимуть
переможця лотереї від „Весни
політехніки“. Щасливий студент
отримає приз — 1000 гривень.
Виступ команди ІГСН+ІЕСК
вводить усю залу у „четвертий
вимір“ за допомогою короткого
психоделічного відеоряду, а вивести глядачів з нього конкурсанти
обіцяють на своєму майбутньому
шоу. ІГДГ+ІТРЕ демонструють початок неймовірної історії про найкращого геодезиста, що отримав
за свої заслуги не тільки доступне
житло (картонну коробку), але й
можливість практикувати в університеті екзотичної Сербії.
Наступним на сцені з’являється запальний „Асторі бенд“ з легендарною піснею „Весна“ гурту

„Воплі Водоплясова“. Зала вітає їх
оплесками.
Здавалося б, більше музичних сюрпризів просто не може
бути, але тут команда ІСТР+ІАПО
„видає“ реп про навчання в їхніх інститутах, чим несамовито
запалює залу. Капітан команди
Ілля Вєніков відверто казав: „Виходив на сцену не без страху“. На
питання, чому обрали саме реп,
хлопець відповідає: „тому що він
нині дуже популярний“.
Насамкінець перед глядачами з’являються вони — команда
ІНЕМ+ІНПП. Умить на сцені вибудовується човен, всередині якого — шестеро оголених гребців.
На носі човна стоїть капітан із
барабаном. Все дійство триває
під епічну музику. Коли мелодія
вмовкає, на борт виходить сама
Клеопатра. Вона розповідає
незвичайну історію, що матиме
продовження, звісно, у майбутньому виступі команди. Тоді всі
разом співають девіз команди корабля, гребці тимчасом активно
розсікають уявні хвилі, а епічність
видива просто зашкалює!
Церемонія урочистого відкриття фестивалю продовжується
піснею „Боже, храни „Весну політехніки“. Її виконують усі учасники
шоу.

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА
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А що буде далі? Про це дізнаємося незабаром.
Микита ГАВРИЛЮК
студент 1 курсу ІНПП

КРІЗЬ ТЕРНИ ДО ЗІРОК

| Світлина Анастасії Задорожної

У Науково-технічній бібліотеці Львівської політехніки
29 березня відбулась перша лекція із циклу „Гордість
міста 3.0“ — про вченого-астронома Юрія Дрогобича.

Лектором була, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої геодезії та астрономії
ІГДГ Любов Янків-Вітковська. Організували зустріч ГО „КонтрФорс“.

Актуальність лекції, зумовлена
необхідністю популяризувати в суспільстві знання про українських
вчених-астрономів. Під час лекції,
доповідачка ознайомила присутніх
із цікавими фактами життя Юрія
Котермака (справжнє прізвище
Юрія Дрогобича), розповіла про
його шлях до здобуття успіху та
кар’єру. Цікавою була й розповідь
про астрономію та астрологію як
науки та їхню порівняльну характеристику. Лекторка назвала астрологію „блудною донькою астрономії“, та зізналась, що сама з кепкування ставиться до цієї науки.

Варто відзначити, що працівники Науково-технічної бібліотеки активно долучились до заходу,
організувавши виставку, присвячену видатному вченому Юрію
Дрогобичу. Після лекції всі охочі
могли оглянути її детальніше. Біля
кожної секції був гід-бібліотекар,
тож можна було розпитати, що цікавило.
На жаль, під час лекції ми не
змогли ознайомитися докладніше з працями про які розповідала
нам пані Любов Янків-Вітковська,
оскільки всі оригінали та копії, як
зазначила лекторка, зберігаються
за кордоном. Нині шукають меценатів, які б змогли перевезти ці
безцінні скарби до України.
Анастасія ЗАДОРОЖНА,
студентка 2 курсу ІНПП
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Як жили українські студенти у 60-70-х роках минулого століття, чим цікавилися,
про що мріяли — у спогадах завідувача кафедри приладів точної механіки Інституту
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, доктора технічних наук,
професора Ореста Івахіва.

СТУДЕНТСТВО МОГО ПОКОЛІННЯ
Повоєнні рефлексії
Наше повоєнне дитинство припало на період, коли ще відлунювало збройною боротьбою проти
„нового порядку“, який на терени
Західної України принесла на багнетах Червона армія та утверджували неперервними рейдами каральні підрозділи НКВС, включно
із нічними візитами до помешкань
із брутальним гупанням у вікна та
підсвічуванням ліхтарями ліжок із
сонними людьми.
У пам’яті зринають спостереження зі шкільного життя, коли дорогою до школи на тодішній вулиці
Ломоносова (тепер Кирила та Методія) на подвір’я будинку, в якому „засідала“ так звана „тройка“,
що виголошувала вердикти своїм
жертвам, безперервно заїжджали
потоки „воронків“ (спеціальних автомобілів для перевезення в’язнів),
а також чутки про політичні процеси
та провокації, що мали би залякувати людей.
Пригадуються розповіді старших
людей та колег — свідків „добровільного“ записування селянства
до колгоспів — новітньої форми закріпачення, без права виїзду до міст
через ненадання їм ідентифікаційних документів (паспортів), обов’язковість оплати навчання в старших
класах задля отримання атестату
про середню освіту. Не пройшло
повз увагу галичан і вивезення до
Сибіру випускників Львівської середньої школи № 8 разом із батьками, арешти Левка Лук’яненка та Івана Кандиби, політичні процеси над
студентами університету ім. Івана
Франка, медичного, політехнічного
інститутів та інших вишів, особливо активізовані після загадкового
й досі ще не з’ясованого вбивства
Ярослава Галана (офіційна версія
викликала сумніви навіть в офіціозного пропагандиста Владіміра
Бєляєва).
Деякі зміни настали лише після
смерті Йосифа Сталіна, а також так

званої „критики культу особи“, що
були покликані зняти суспільне напруження, „випустити пару“, примусити людей повірити у можливість
побудови гуманного комунізму,
попри сумніви Івана Франка, які він
висловив ще 1903 року в праці „Що
таке поступ?“. У цьому дослідженні
було передбачено репресії 1930-х
років та обґрунтовано неможливість
побудови добра ганебними засобами. Наскільки мудрішим був Іван
Франко від розхвалюваних ще й по
сьогоднішній день західних прорадянських діячів Анрі Барбюса, Бернарда Шоу, Ліона Фейхтвангера, не
кажучи вже про лавреата Пулітцерівської премії Волтера Дюранті,
який свідомо спотворював інформацію про підрадянське життя, заперечував наявність штучного Голодомору в Україні, всупереч правді, яку
розповідав британець Гарет Джонс.
Було дещо наївне очікування, що
після критики „культу особи“ розпочнеться повернення додому висланих людей із Сибіру, Казахстану та інших віддалених від України
районів СРСР, натомість таємні інструкції на місця гальмували ці процеси (часто межа осілості пролягала річкою Збруч), хоча формально
реабілітовані отримували папірці,
які начебто повністю поновлювали
права їхніх власників.

дання українською мовою. Завдяки
такій атмосфері студенти-українці
почали повністю послуговуватися
рідною мовою. У групі було заведено конспектувати лекції, за потреби „на живо“ перекладаючи почуте,
відповідати на запитання та складати іспити українською мовою, незалежно від того, якою мовою спілкується викладач.
Пожвавленню суспільного життя
в Україні сприяла „хрущовська відлига“ 1960-х, коли активізувалася
творча інтелігенція: письменники,
музиканти, художники, мистецтвознавці, що мало великий вплив на
формування мого покоління. З великим зацікавленням студенти читали твори молодих поетів і прозаїків
Василя Симоненка, Ліни Костенко,
Леоніда Кисельова, Миколи Вінграновського, Івана Драча, Бориса
Нечерди, Бориса Мамайсура, Ірини Жиленко, Станіслава Тельнюка,
братів Тютюнників, Володимира
Дрозда, Валерія Шевчука.

Студентський Львів
60‒70-х років
Унаслідок радянської пропаганди, яка нав’язувала меншовартість
української мови, її трактування як
мови сільського спілкування, післявоєнні випускники сільських шкіл
часто вважали своїх одногрупників
із міських шкіл російськомовними.
Як же вони були здивовані, коли почули, що їхні міські колеги-студенти
розмовляють українською навіть із
російськомовними викладачами,
пишуть конспекти українською, що
спонукало грека за походженням
Миколу Кіріанакі перейти на викла-

SSВасиль Барвінський

Ми ходили на мистецькі вечори,
концерти, виставки, вистави львівських театрів. Особливо запам’ятався концерт, присвячений пам’яті
Миколи Лисенка (з мурашками по
шкірі при виконанні твору „Б’ють
пороги“) та одна з перших появ „на
людях“ після повернення із заслання
композитора Василя Барвінського.
Незабутнім для нас став приїзд
до Львова 1962 року поетів Івана
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Драча, Миколи Вінв Черкасах (23 грудня
грановського, Дми1963 року).
тра Павличка, криСтуденти по-новотика Івана Дзюби та
му відкривали для себе
вечори у Спілці письукраїнців Володимира
менників і в універВернадського, Миситеті (з програмним
клухо-Маклая (козака
віршем І. Драча „Куди
Макуху з прізвиськом
йдемо?“).
Махлай), Антона ЧеНадзвичайно
хова з „українського“
сильне враження
(за його висловом)
справив вечір пам’яТаганрога, родину
ті Василя Симоненка
Петра Чайковського з
в будинку актора (на
козацького роду ЧайМалій сцені театру
ки, модерного ОлекМарії Заньковецьсандра Архипенка (за
кої), який Львівський SSАфіша до вечора
творами тоді ще украклуб творчої молоді пам’яті
їнського письменника
„Пролісок“ (серед Василя Симоненка
Віталія Коротича), як і
його засновників —
його цікавий твір „О,
Михайло Косів, Михайло та Богдан Канадо!“ (про зустріч з українською
Горині, Іван Гель, Михайло Осад- діаспорою в Канаді), про українця
чий, Стефанія Шабатура, Ірина та Іллю Рєпіна з Чугуєва на СлобожанІгор Калинці) запланував як зу- щині, лавреата Нобелівської премії
стріч із самим поетом, а виявило- Іллю Мечникова, істориків Дмитра
ся — з учасниками його похорону Яворницького та Дмитра Багалія,
мовознавця Олександра Потебню.
Захоплювалися
знайденими в українських степах скарбами
(„Скіфське золото“ Бориса Мозолевського),
неймовірним життям
SSЗапрошення на вечір пам’яті В. Симоненка
Сергія Корольова (за

повістю „Ніч перед стартом“ Сергія Плачинди) та й загалом цілою
серією „Уславлені імена“, інтерв’ю
танцюриста Махмуда Есамбаєва
для московського журналу „Вокруг
света“ з інформацією про племінного вождя індіанського племені в
Канаді, українця за походженням
(нещодавно цю історію докладно інсценізував Михайло Іллєнко у фільмі „Той, що пройшов крізь вогонь“),
мультфільмами „Пригоди козаків“
та „Енеїда“ (режисер Володимир
Дахно); насолоджувались блискучими перекладами Григорія Кочура,
Миколи Лукаша, Василя Мисика,
Дмитра Паламарчука, Бориса Тена
(Хомичевського), творами Анатолія
Дімарова.
Студентська молодь читала і
поширювала переписані від руки
або надруковані на машинці нецензуровані вірші Євгена Плужника,
Василя Симоненка, обмінювалася
журнальними публікаціями, магнітофонними записами, спогадами
про Остапа Вишню (Губенка), творами Mиколи Чернявського, Олекси
Слісаренка, Миколи Філянського,
Валер’яна Підмогильного та інших
письменників „Розстріляного відродження“.

НАШ КАЛЕНДАР

8.04.1930 — вийшов на екрани кінотеатрів фільм О. Довженка „Земля“, який
на Брюссельському кінофестивалі визнано однією з 12-ти найкращих стрічок світового кіно.
9.04.1864 — народився Павло Грабовський, український поет.
9.04.1989 — радянські війська розігнали мирну демонстрацію у Тбілісі.
10.04.1622 — помер Петро Конашевич-Сагайдачний, гетьман українського реєстрового козацтва.
10.04.1813 — помер Жозеф Луї Лаґранж,
французький математик і механік.
10.04.1898 — у Полтавi народився Степан Скрипник (Патріарх УАПЦ Мстислав).
10.04.1940 — помер український композитор Нестор Нижанкiвський.
10.04.1947 — народився Юрій Рудавський, професор, ректор Львівської
політехніки (1991–2007).

5 квітня — День працівників геології,
геодезії та картографії.
7 квітня — Благовіщення Пресвятої
Богородиці.
7 квітня — Всесвітній день здоров’я.

Пам’ятні дати
4.04.1888 — народився Микола Грінченко, український музикознавець i
фольклорист.
4.04.1949 — уряди 12 держав підписали
Північноатлантичний пакт (НАТО).
4.04.1961 — помер Леонід Булаховський, відомий український мовознавець i літературознавець.
5.04.1710 — у Бендерах козаки обрали
гетьманом Пилипа Орлика.

5.04.1882 — народився В’ячеслав Липинський, український історик i політичний діяч.
5.04.1915 — помер Володимир Шухевич,
український етнограф.
5.04.1942 — помер Василь Пачовський,
український поет-модернiст.
7.04.1876 — народився Iларiон Свенцицький, український філолог, літературознавець i мистецтвознавець, організатор Національного музею у Львові.
7.04.1917 — у Києві створено Центральну Раду.
7.04.1948 — набув чинності Статут Всесвітньої організації охорони здоров’я
(ВООЗ).
8.04.1829 — народився Степан Ніс,
український етнограф і фольклорист.
8.04.1882 — народився Дмитро Дорошенко, український історик, громадський та державний діяч, заступник
Голови Центральної Ради.

Орест ІВАХІВ
Далі буде
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ШЕВЧЕНКО ЗНАНИЙ
І НЕЗНАНИЙ — ДЛЯ ХІМІКІВ
Той, хто 28-го березня завітав після обіду до 101
аудиторії дев’ятого корпусу Львівської політехніки на
зустріч із народним художником, викладачем ЛНАМу
Василем Семенюком, відкрив для себе біографічні й
творчі особливості Кобзаря.

На першому поверсі арт-центру
„Дзиґа“ відкрили новий виставковий простір і першу інсталяцію в нім — „Передчуття
міражу“ від Влодка Кауфмана.
Оновлення торкнулося й кав'ярні
„Дзиґи“: тут зробили ремонт,
обладнали нові зали та підготували постійну виставку про
життя цього арт-центру та його
проекти. На додачу до відкриття
виставки відбувся виступ львівського електро-гурту MoonZoo.

| Світлина Наталі Яценко

Пора Шевченківських днів триває, тому студенти й викладачі
продовжують слухати-говорити
про Шевченка в різних форматах.
Цього разу Шевченкіана опинилася в центрі уваги ІХХТ — Інститут запросив Василя Семенюка,
митця, який вивчає і втілює образ
Шевченка у живописний і графічний спосіб. Тож упродовж усієї
лекції присутні могли переглядати слайд-шоу із власних робіт художника, які стосуються творчості
Тараса Шевченка.
Зустріч розпочалася із пісенного виступу — студентка ІХХТ
Марта Пиріг виконала твір на
слова Кобзаря „Думи мої, думи
мої…“. Поетичний почин перейшов у розповідний — разом із
Василем Семенюком присутні
на лекції пройшли основні віхи
життя Шевченка. Шевченко як художник, Шевченко як поет, Шевченко як надзвичайна, унікальна
особистість — „усі бачили, що в
Шевченка є надзвичайна енергія,
широка душа, відкрита до світу,
він надавався, щоб його любили“.
Шевченку, на думку Василя Семенюка, забракло часу стати геніальним художником — диплом
живописця отримав лише за минулі успіхи — три срібні медалі, із
серії „Мальовнича Україна“ зробив лише шість офортів… Однак
ми не знайдемо в історії людства
факту, що поет став речником нації. Навіть через століття-два не
збагнемо його феномену.
Підсумуванням зустрічі стали
виступи студентів-першокурсників: вони продекламували кілька
відомих віршів Шевченка, як-ось
„Садок вишневий коло хати…“ (Назар Дідух), уривок з „Причинної“
— „Реве та стогне Дніпр широкий“
(Дарія Макаренко) та „Сон“, „Кавказ“ (Христина Космина, Галина
Харко).

Національний проект „Українська пісня“ оголосив прийом
заявок від молодих виконавців та гуртів. І хоч грандіозний
концерт проекту відбудеться
аж 17 серпня на стадіоні „Арена Львів“, його оргкомітет уже
чекає на заявки для участі в
ньому. Їх прийом триватиме до
1 червня. На розгляд журі можна
подати винятково авторські пісні
українською мовою, записані на
професійній студії. Учасником
проекту може стати представник будь-якої країни світу. Відбір
музичних композицій відбуватиметься в різних жанрах.

Ідейна натхненниця організування зустрічі, член Ради „Просвіти“ ІХХТ Лідія Гриценко згадала, що
пан Василь був тридцять років тому
в тій же аудиторії — розповідав про
народні ремесла, своє дитинство й
серію робіт про Василя Симоненка й Богдана-Ігоря Антонича. Цього разу імпульсом до зустрічі стала
радіопередача про Тараса Шевченка за участю Василя Семенюка, на
яку пані Лідія випадково натрапила
в Ютубі.
Директор ІХХТ Володимир Скорохода після лекції висловив щире
захоплення нею і її автором: „Багато речей про Шевченка відкрив для
себе, низький уклін Вам!“.
Тема Шевченка особливо близька Миколі Зубкову, упорядникові
„Кобзаря“ (без цензури). Тому він
був присутній на лекції і доповнив
сказане своїми ремарками — процитував окремі цензуровані місця
в текстах Шевченка і пояснив, чому
радянській владі вони муляли око.
Запис зустрічі її організатори
планують оприлюднити в соцмережах — слово про Шевченка почують і ті, хто надає перевагу інформації офлайн.
Наталя ЯЦЕНКО

До 25-річчя Навчально-реабілітаційного центру „Джерело“,
який опікується дітьми та молоддю з інвалідністю, триває
Тиждень культури прийняття.
У програмі — благодійні вистави
у театрах Лесі Українки та Леся
Курбаса, тематичні кіноперегляди, показ вистави „Метелики вільні“ театру „Домус“ у
Палаці Хоткевича, літературні
читання тощо. 7 квітня в Театрі
ім. М. Заньковецької відбудеться
благодійний концерт „Джерело“ скликає друзів“, 8 квітня
„Джерело“ запрошує на День
відкритих дверей.
У приміщенні Велотреку СКА 18
квітня в межах світового Heart
To Mouth Tour пройде великий
сольний концерт популярної
американської співачки LP.
Лаурі Перголіцці (LP) за два
останні роки стала однією із
найулюбленіших поп-рок-співачок в Україні. Пісню Lost On
You, завдяки якій LP піднялася на
вершини європейських чартів,
на українських концертах співають хором. Наприкінці минулого
року вийшов її п'ятий альбом,
який і дав назву цьогорічному
світовому турне.
За матеріалами інформагенцій
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„МІСТО ЛЕВА“ ПРИНЕСЛО „СУЗІР’Ю“ ГРАН-ПРІ
Участь у міжнародному фестивалі-конкурсі „Місто Лева
2019“, який відбувався 22–24 березня у Львівському
державному палаці естетичного виховання учнівської
молоді, для ансамблю естрадної пісні „Сузір’я“ була більш
ніж успішна. Колектив уперше майже в повному складі
взяв участь у такому престижному конкурсі та… переміг.

У відбірковому турі було 152
учасники. Переможців визначали
в таких номінаціях: вокальне мистецтво, хореографічне мистецтво й
оригінальне мистецтво, в яких був
поділ на жанри. Ансамбль „Сузір'я“
виступав у жанрі естрадного вокалу,
у четвертій віковій категорії (18–22
роки). Колективу Львівської політехніки випало завершувати конкурсну
програму й на суд журі він представив дві пісні — „Сирота“ на слова
Тараса Шевченка й „Оберіг“, слова

і музика Ігоря Дріжчаного. Усі судді, серед яких були народний артист
України, соліст Львівської обласної
філармонії Мар'ян Шуневич (голова журі), народний артист України,
художній керівник танцювального
колективу „Юність“ Михайло Ванівський, народний артист Олег
Кульчицький, директор Львівського державного палацу естетичного
виховання учнівської молоді Олег
Климович, поставили політехнікам
найвищі бали. Оцінюючи, журі вра-

ховувало вокальні, артистичні здібності, поведінку на сцені, костюми
учасників тощо.
Наступного дня „Сузір'я“ з піснею „Оберіг“ виступило на гала-концерті. Після концертної
програми, в якій представили свої
різножанрові номери 20 учасників і
трансляція якої відбувалася на Ютубі, оголосили переможців і вручили їм нагороди. „Сузір'я“ отримало
гран-прі у своєму жанрі, статуетку
лева і декілька сертифікатів — сертифікат на 50% знижки для запису
своїх композицій у студії звукозапису DS SOUND, сертифікат на знижку
50% на відеозйомку кліпу від телекомпанії „Моноліт TV“, сертифікат
на 100% знижки для поїздки на міжнародний фестиваль-конкурс Ігоря
Нетлюха, сертифікат на одну тисячу
євро для поїздки в дитячий творчий
табір „Разом“ (місто Кітен у Болгарії). Керівника ансамблю Оксану
Спондич було нагороджено дипломом і опісля вона підсумувала:
— Раніше в такому майже повному складі — десять дівчат і двоє
хлопців — ансамбль не брав участі
в конкурсах. Перемога надихнула
і мене, і дівчат старатися більше,
бо гран-прі — це ще не вершина, а
сходинка для дальшого розвитку та
участі в інших фестивалях.
Наталя ЯЦЕНКО

STABAT MATER ДЛЯ ЛЬВІВСЬКОГО СЛУХАЧА
13 квітня в Будинку органної та камерної музики
відбудеться львівська прем'єра твору Stabat Mater Карла
Дженкінса. Представить її слухачеві Галицький камерний
хор „Євшан“ у супроводі Народного симфонічного
оркестру Львівської політехніки під керівництвом
Романа Кресленка, за участю солісток Ірини Семенюк
і Таміли Мамедової.
Валійський композитор і диригент Карл Дженкінс добре відомий
меломанам. Більшість з них, мабуть, чули його твори — Palladio
для струнного оркестру, хоровий твір Adiemus… Він пропагує у
своїй музиці мультикультурність,
має впізнаваний стиль, близький

до кросоверу з елементами етно,
джазу і chill-out. Stabat Mater Дженкінс написав 2008 року. Цьому
твору, як і решті ранніх композицій автора, притаманне поєднання
близькосхідних народних мотивів
із західноєвропейською музикою.
Тому в оркестрі з’являються харак-

терні духові й ударні інструменти,
а поруч з канонічним латинським
текстом Дженкінс подає фрагменти і переклади англійською, арамейською, грецькою, арабською
та івритом.
У центрі твору Дженкінса —
страждання Діви Марії. Історія
розгортається у 12-ти частинах, 6
із яких містять текст із інших джерел. Особливістю однієї із частин є
те, що вона містить повтор однієї і
тієї ж фрази на різних мовах.
Квитки на концерт можна
придбати в касі Будинку органної та камерної музики й на сайті
gastroli.ua.
Н. Я.
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ВІТАННЯ НАЙКРАЩИМ, ЩО ПРИНОСЯТЬ СЛАВУ
ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ

| Світлини Наталі Яценко

Спортивний вечір, присвячений підсумкам спортивної роботи
кафедри фізичного виховання за минулий рік, був традиційно
велелюдним й урочистим. 27 березня стало своєрідним
рубежем між торішніми досягненнями політехніківспортсменів і їхніми майбутніми здобутками.

Урочистості розпочалися з підняття Державного прапора України
під звуки нашого Славня. Присутні оплесками
привітали гостей вечора — в. о. ректора Юрія
Бобала, проректорів,
директорів інститутів
та завідувачів кафедр
Львівської політехніки.
Перед тим, як вручити

посвідчення студентам,
які 2018 року виконали
норматив майстра спорту України, Юрій Бобало
виголосив вітальне слово:
— Почався спортивний вечір, але він почався з неправильних слів,
бо сьогодні підсумки
не кафедри, а підсумки
всього університету. Тут

присутня лише частина
студентів Львівської політехніки і тільки частина
тих студентів, які приносять їй славу. Сьогодні
— хороше свято й мені
приємно, що воно відбувається щороку і що
в ньому беруть участь
і студенти, і викладачі.
Маємо прекрасну нагоду подякувати тим, хто

робить усе, щоби Львівська політехніка була
серед перших і в спорті,
і в навчанні, і в науці. Бажаю вам успіхів.
Після музичного вітання від Народного
духового оркестру „Політехнік“ Юрій Бобало та
голова спортивного клубу Львівської політехніки
Євген Сербо нагородили десять найкращих
спортсменів. Ними стали Юрій Зуб (ІСТР, веслування на байдарках/
каное), Ольга Ількова
(ІНЕМ, спортивне орієнтування), Антон Бірук
(ІЕСК, паурліфтинг), Роман Синейко (ІТРЕ, армспорт), Олег Легендзевич (ІТРЕ, футзал), Ірина Бубняк (ІАПО, легка
атлетика), Валерій Троян (ІМФН, карате), Андрій Лисецький (ІТРЕ,
санний спорт), Антон
Комар (ІНЕМ, стрільба
з лука), Олександр Тимофєєв (ІНЕМ, настільний теніс). Відзначено й
найкращих тренерів та
найкращі команди минулого року: студенти
оваціями вітали Василя Світлика та його команду з гирьового виду
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спорту, Оксану Заліско
та її команду зі спортивного орієнтування,
Олександра Короля та
його команду з кіокушинкай карате. А згодом
— випускників-спортсменів, які впродовж навчання гідно захищали та
багато з них захищають
і досі спортивну честь
Львівської політехніки на
Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи
та України. Між привітаннями присутні насолоджувалися виступами
групи з танцювальної
аеробіки, ансамблю естрадної пісні „Сузір'я“,
збірної команди з гирьо-

вого виду спорту
й балету „Аверс“.
Торік у Львівській політехніці організували
Універсіаду серед інститутів із
12 видів спорту, в яких взяли участь 1360
студентів, загалом спортивні
заходи охопили
три тисячі студентів. Трійка
призерів-переможців Універсіади виглядає
так: І місце — ІТРЕ,
ІІ місце — ІНЕМ й ІГДГ,
ІІІ місце — ІНПП. В Універсіаді серед професорсько-викладацького
складу та працівників
університету, що відбувалася з п’яти видів
спорту, взяло участь 260
осіб. Призерами стали
ІГСН (І місце), ІЕСК (ІІ
місце), ІНЕМ й ІСТР (посіли два третіх місця).
Їхніх представників було
відзначено та нагороджено.
У своєму виступі
начальник Львівського
обласного відділення
Комітету з фізичного ви-

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

19

ховання та спорту МОН
України Анатолій Ігнатович закликав підтримати політехніків у голосуванні за найкращих
студентів Львівщини, і

кафедри вищої геодезії
та астрономії ІГДГ Юрій
Лук'янченко, викладач
кафедри цивільного
права і процесу ІНПП
Тарас Дашо, старший

від Комітету вручив тренерам почесні грамоти.
Учасників спортивного вечора привітали
ансамбль бального танцю „Грація“. На завершення вечора професор
кафедри програмного
забезпечення ІКНІ Василь Гавриш, викладач

викладач кафедри фізичного виховання ІГСН
Олександр Король продемонстрували один із
найцікавіших розділів
кіокушинкай карате тамесіварі — розбивання
твердих предметів відкритими частинами тіла.
Наталя ЯЦЕНКО
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ПОРАДИ ПСИХОЛОГА

ВАЖЛИВО ЗНАТИ, ХТО Я
На лекцію „Сексуальність. Гідність. Зрілість“ прийшло
чимало молоді. Однак із жодної попередньої лекції зі
серії „Психотерапія для міста. 10 лекцій про ментальне
здоров’я“ завчасу не виходило стільки людей, як цього
разу. Цей факт підтверджує думку психотерапевта
Володимира Станчишина, що більшість із нас таки не вміє
любити і приймати своє тіло, тому не готова ні слухати, ні
говорити про його особливості. Втім, чому це так важливо?

Що таке
сексуальність?
Сексуальність ми здебільшого
ототожнюємо зі сексом. Однак це
насправді моє ставлення до своєї
статі і до стосунків з іншою людиною, відповідно до моєї статі. Вона
є в кожного з нас, з нею ми народжуємося, тому як чоловік чи жінка
будуємо свої стосунки з чоловіками та жінками. І сексуальність
одного разу повинна привести нас
до поняття „гідність“. А коли порозуміємося зі своєю сексуальністю,
то стаємо зрілими. Отож, спершу
треба збагнути, що всі частини
нашого тіла важливі, перестати їх
ненавидіти — полюбити своє тіло.
Сексуальність — це цілий спектр
того, що з нами може відбуватися,
тобто спектр фізичних, духовних,
емоційних, когнітивних і тілесних
переживань, пов’язаних із нашою
статтю, з тим, ким ми є. Це також
те, що ми робимо у стосунку зі собою і з іншими людьми, якої вони б
статі не були. Це все, що відбуватиметься у нашому житті, пов’язаному з тим, хто я — чоловік чи жінка.

Кожен виконує свою
гендерну соціальну
роль
Сексуальність формується з моменту, коли мамі на УЗД повідомляють, кого вона виношує — хлопчика чи дівчинку. Тоді починається
виховання сексуальності. Є відмінність між біологічною статтю (коли
дитина маленька і лише знає, хто
вона) та гендерною ідентичністю
(відчуттям приналежності до певної статі). До поняття „гендер“
фахівець радить ставитися неупереджено і не пов’язувати його з
гендерною політикою сьогодення.
Гендерна ідентичність — це усві-

домлення своєї приналежності до
певної статі.
У дитинстві виникає гендерна
соціальна роль — спершу батьки
свідомо чи несвідомо формують
певні стандарти, що відповідатимуть ідентичності їхньої дитини,
починаючи з добирання одягу за
кольором тканини, фасоном тощо.
Гендерна соціальна роль — це поведінка особи в суспільстві, відповідно до його культури і навіть до
особливостей сім’ї, у якій зростає.
У процесі дорослішання ми
приймаємо певні
набори поведінки
хлопчика чи дівчинки, відповідно
до яких формуємо
себе у дорослому
віці. Наприклад,
вчимо хлопчиків
допомогти дівчинці, поступитися
їй місцем у транспорті. Однак на цьому етапі у батьків може виникати внутрішній конфлікт — коли дівчинка хоче лазити
по деревах, а хлопчик цікавиться
ляльками. Насправді нічого поганого в цьому немає. Це свідчить про
те, що діти вчаться брати на себе
різні ролі. Коли їм не дозволяти
цього, в дитини виникає внутрішній
конфлікт, унаслідок якого виростають суперчоловіки, які займають
суто чоловічу позицію, не роблять
нічого фемінного, бо їм не можна
бути „бабами“. Те саме стосується
жінок, які можуть не лише виховувати дітей, а й обирати суто технічні
професії, брати участь у виборах,
обіймати керівні посади. Однак це
все — норма і свідчення закономірного розвитку суспільства. Тому
важливо дозволити і чоловікам, і
жінкам почуватися більш чи менш
фемінними, відповідно до їхнього
внутрішнього настрою.

Перша школа
сексуальності — сім’я
Фахівець радить зруйнувати міф,
що про сексуальність говорити непристойно. І батькам треба наважитися розмовляти зі своїми дітьми на
подібні теми, відповідно до їхнього
віку і готовності сприймати інформацію. Якщо ми у 3, 5, 8, 10 років
відповідаємо на всі запитання дитини, то вона в 12‒15 років про те, що
її турбує, запитає насамперед нас.
Батьки повинні плекати сексуальність дитини без істерик, агресії,
болю, плачу та різкості. Треба змалку навчити її, як поводитися зі своїми статевими органами. Скажімо,
виховувати інтимну зону, почавши
з того, що навчити її спати у своєму ліжку. Вчимо дитину прикривати
статеві органи, вибирати собі одяг,
зважаючи на доречність, пристойність, охайність.
Фахівець наголошує, що найкраща школа стосунків і сексуальності — це сім’я.
Коли батьки мають
повагу до дитячої
сексуальності, то
ця дитина в 14‒15
років розумітиме,
що може робити зі
своїм тілом, а що
ні. Вона не плутатиме секс зі стосунками, адже батьки
їй заклали систему цінностей.
Це дуже важливо у профілактиці
сексуального насильства. У такому разі підліток знає, як будувати
стосунки з тим, хто йому починає
подобатися.
Якщо ж дитина росте у неповній сім’ї, то її сексуальність формує
один із батьків. І робить це таким
чином, що не говорить негативно
про осіб своєї протилежної статі і
тим не закладає дитині упереджене
ставлення до них.
Отож, щоб будувати добрі стосунки, треба знати, хто я, яка моя
ідентичність, чого я хочу, мати
здорову самооцінку. Усвідомлення
себе у контексті творення свідчить
про духовність людини. Ідеться про
прояв виважених стосунків. Усвідомлена розкіш бути собою констатує гідність людини, а її вміння
приймати факти — зрілість.
Ірина МАРТИН
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД

Горизонтально:
3. Американський промисловець, який фінансував
будівництво найзнаменитішої у світі концертної
зали в Нью-Йорку, що носить його ім’я, де виконують в основному класичну музику. 5. Учасник
іспанських загарбницьких походів у Південну й
Центральну Америку в ХV–ХVІ ст. 9. Мистецтво
різьблення на каменях інталій та камей. 10. Хижий
звір родини куницевих з густою, довгою і грубою
шерстю, поширений у тундрі й тайзі. 11. Чорноморський дельфін. 13. Трав’яниста рослина, щириця. 14. Нісенітниця, безглуздість. 15. Виконавець 13
ролей у театральних виставах і кіно. 17. Ініціатор,
творець нового, прогресивного в науці, техніці,
мистецтві. 20. У грецькій міфології дочка Агамемнона, сестра Ореста, яка помстилася за смерть
батька, допомагаючи братові в убивстві матері та
її коханця. 23. Математичний вираз, що потребує
розв’язання. 25. Коханий Аїди, полководець єгипетського війська в опері Дж. Верді „Аїда“. 28. Гри- 29
зун, поширений у тропічних лісах Центральної та
Південної Америки, шкідник цукрової тростини;
золотистий заєць. 29. Неміцний, чуткий сон людини; напівсон. 31. Білоруський першодрукар, котрий
у 1517 році видав Біблію кириличним шрифтом.
32. Місто на півночі Ізраїлю, рідне місто Ісуса Христа. 33. Гончарні вироби з природних глин. 35. Титул монархині. 36. Одна з книг Нового Заповіту, де
є пророцтва про кінець світу. 37. Пустеля в Чилі.
Вертикально:
1. Траєкторія руху Землі навколо Сонця. 2. Керівник університету. 3. Той, кого намічено для обрання або призначення на посаду. 4. Великий півострів
на півдні Азії. 5. Найбільший з гризунів, поширений у
вологих лісах Південної Америки; водосвинка. 6. Особа, яка виготовляє на продаж дрібні вироби ручним
способом або користується примітивними власними
засобами. 7. У міжнародному праві попередня згода
держави на прийняття певної особи керівником дипломатичного представництва іншої держави. 8. Великий
маєток у Бразилії. 12. Сукупність художніх, наукових
творів якогось народу. 15. Велике з’єднання військових
кораблів. 16. Суддя спортивних змагань. 18. Німецька назва ріки Одри. 19. Велика сітка, що має форму
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мішка для вилову морської риби. 21. Античний вірш,
в якому довгі рядки чергуються з короткими. 22. Третій президент ФІФА, який обіймав цю посаду 33 роки.
23. Баба, котра постійно сварилася з бабою Палажкою
у творі І. Нечуя-Левицького. 24. Жанр циркового мистецтва. 26. Малярійний комар. 27. Молодший медичний працівник. 30. Трагедія Софокла про дочку Едіпа
та Йокасти. 31. Студент, керівник групи. 34. Згаслий
вулкан у Туреччині, святиня вірмен. 35. Особисто залежний від поміщика і прикріплений до земельного
наділу селянин.
Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд,
опублікований у числі 7

Відповіді на кросворд,
опублікований у числі 10

Горизонтально: 1. Коломбо. 3. Кадастр.
5. Арідник. 7. Парад. 9. Ведмідь. 10. Біном.
12. Пікассо. 14. Кіловат. 16. Абвер. 17. Тариф.
18. Пат. 19. Сир. 20. Егрет. 22. Судак. 23. Терикон. 24. Устриця. 26. Роман. 27. Гусятин.
29. Талія. 30. Тайвань. 31. Рогалик. 32. Аукціон.

Горизонтально: 5. Адвокат. 8. Адамант. 9. Тактика. 10. Амарант. 12. Лігатура. 15. Баракуда.
18. Метро. 19. Сироп. 20. Антре. 21. Лавра. 22. Косів. 23. Весло. 26. Ірбіс. 28. Кулак. 29. Краватка.
31. Аномалія. 33. Паламар. 36. Телесик. 37. Діорама. 38. Кропива.

Вертикально: 1. Косів. 2. Осінь. 3. Короп.
4. Радіоактивність. 5. Авіаконструктор. 6. Канат. 7. Парламентер. 8. Докір. 10. Бювет. 11. Муміфікація. 13. Скептик. 15. Лауреат. 21. Терен.
22. Свист. 23. Томат. 25. Ярлик. 27. Гаага.
28. Наган.

Вертикально: 1. Бакалавр. 2. Квітка. 3. Екстра.
4. Етикетка. 6. Кандагар. 7. Каракурт. 11. Рента.
12. Лісовик. 13. Теплота. 14. Америка. 15. Болонка. 16. Атавізм. 17. Анексія. 24. Староста. 25. Флора. 27. Больцман. 30. Копистка. 32. Наркоман.
34. Лектор. 35. Мадрид.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи,
які видав Національний університет „Львівська політехніка“:
диплом бакалавра ВК № 24067940
на ім’я: Горбачук Ольга Омелянівна;
студентський квиток на ім’я: Іус
Анна Олегівна;
студентський квиток № 181120089
на ім’я: Базів Софія Володимирівна;
студентський квиток ВК № 12228726
на ім’я: Дейнека Анастасія Ігорівна;
студентський квиток на ім’я: Мороз Олексій Юрійович;
студентський квиток № 11341703
на ім’я: Дейнека Аліна Іванівна;
залікову книжку на ім’я: Дуб Юлія
Сергіївна;
студентський квиток на ім’я: Притисюк Роман Миколайович;
студентський квиток на ім’я: Міщенко Даніїл Віталійович;
студентський квиток ВК № 12280038
на ім’я: Берташ Діана Сергіївна;
студентський квиток ВК № 12246183
на ім’я: Балко Владислав Вікторович;
студентський квиток № 11350768
на ім’я: Максимюк Сергій Андрійович;
студентський квиток на ім’я: Німців Юлія Богданівна;
залікову книжку на ім’я: Франків
Роман Андрійович;
студентський квиток на ім’я: Кравець Юрій Романович;
студентський квиток ВК № 12281742
на ім’я: Жебель Дар’я Миколаївна;
студентський квиток на ім’я:
Ющак Богдана Володимирівна.
Диплом спеціаліста ПВ № 693687,
який видав Львівський політехнічний інститут у 1986 р. на ім’я: Команяк Ігор Ярославович.

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

1

1/2

1/4

1/8

1/16

Площа,
см2

450

220

110

50

24

Ціна, грн.

350

250

200

150

100

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

На обкладинці
(остання сторінка, повноколірний друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

Площа, см2

450

220

110

Ціна, грн.

500

350

250

Виготовлення
рекламного блоку
на замовлення

Незалежно від місця розміщення
і розміру:

• реалізація ідеї замовника
з використанням матеріалів замовника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакцією до виготовлення кінцевого
зразка — 350 грн.

Система знижок

За три публікації – 5%, більше трьох
публікацій – 10% від суми замовлення.

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com
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МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри адміністративного та
фінансового менеджменту Національного
університету „Львівська політехніка“ щиро
вітає з ювілеєм

Ростислава Борисовича
ДЗЯНОГО

Ваш ювілей — щаслива дата.
І сумніватись тут не слід.
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід.
Отож прийміть найкращі побажання
Здоров’я, щастя та багато літ.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла.

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ
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Як подати оголошення
в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та приватних осіб.
Вартість оголошення
•	комерційного характеру: до 30
слів — 70,00 грн.; від 30 до 60 слів —
140,00 грн.;
понад 60 слів — за тарифами реклами;
• про загублені документи — 20,00 грн.;
• співчуття — 30,00 грн.;
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;
від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 10% від суми замов
лення.
Ціни подано з урахуванням податку на
додану вартість.
Крайній термін подання оголошення —
десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів,
вул. С. Бандери, 12,
кімн. 103. Тел. (0322) 258-21-33,
e-mail: audytoriya@gmail.com

Колектив Інституту архітектури Львівської політехніки висловлює співчуття
директору Інституту Богдану Степановичу Черкесу в зв’язку з важкою втратою — смертю
матері.

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“.
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004.
Виходить з жовтня 1946 року.
Періодичність — один раз на тиждень.
Сфера розповсюдження — загальнодержавна.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 4.
Обсяг 2,78 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. № 190352.

В. о. головного редактора — Наталія ПАВЛИШИН.
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА.
Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина МАРТИН
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО.
Літературні редактори — Олег СЕМЕНИШИН
та Марія КІНДРАТОВИЧ.
Дизайнер-верстальник — Дмитро ГРИГОРЧАК.

Редакція залишає за собою право літературного
редагування, скорочення текстів.
Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо
і не повертаємо.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів.
За зміст і достовірність рекламних оголошень
відповідає рекламодавець.
При передруках посилання на „Аудиторію“
обов’язкове.
На першій сторінці — світлини Микити ГАВРИЛЮКА
На останній сторінці— світлини Наталії ПАВЛИШИН,
Ірини МАРТИН та Анастасії СТЕПАНЯК.
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