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ЩО ДЛЯ ВАС ОЗНАЧАЄ БУТИ „ЕКО“?
Природа складніша, ніж ми
собі уявляємо. У першому
законі екології вказано:
„Що ми не робили б у природі, кожна наша дія матиме результат: позитивний
або негативний“. Потрібно
знати своє місце в системі
і бути „еко“.
Майбутнє чистого довкілля, екології усієї планети
залежить від кожного з
нас. Маленькі кроки дають більше шансів для
створення комфортного,
чистого, здорового довкілля. Все популярнішим стає
такий рух як екоактивізм.
Це один зі способів залучення людей до соціальних
чи політичних організацій
з метою запобігання шкоди
навколишньому середовищу. Якщо ви захищаєте
природу від впливу людської діяльності, допомагаєте довкіллю і пропагуєте
методи допомоги екології
(навіть звичайною публікацією у соціальних мережах), то вас вже можна
назвати екоактивістом.
Екоактивісти піклуються
про екологію різними способами: сортують сміття,
відмовляються від пластикових пакетів, їздять велосипедами замість автомобілів, замінюють пластикові пляшки на скляні, здають
батарейки на утилізацію та
папір для вторинної сировини. Не обов’язково бути
радикальним екоактивістом: брати участь у мітингах, виступати у судах
чи публікувати скандальні
матеріали у ЗМІ. Якщо ми
хоча б перестанемо смітити довкола себе, то вже
мінімально, але допоможемо довкіллю, планеті, а,
значить, і собі.
Що ж для студентів Львівської політехніки означає поняття „екологія“ і
як вони розуміють вислів
„бути еко“?
Продовження теми
читайте на 12 с.

Олександра Янович, студентка першого курсу
Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та
електронної техніки:

„Заохочую сортувати сміття
своїх старших братів“
Екологія — це про те, як жити в світі, не знищуючи його. Я
сортую вдома сміття (розділяю його на органічні відходи і
пластик) та заохочую до цього своїх старших братів, які живуть
не зі мною. Також намагаюся не використовувати пластикові пакети, ношу все в
еко-сумці з тканини. Потрібно організовувати різні акції, пов’язані з екологією.
Роман Олійник, студент першого курсу Технікоекономічного коледжу:

„Зміни починати зі себе“
Я думаю, що екологія — це наука, яка в майбутньому
врятує світ. А починати потрібно зі себе. Якщо кожен
зміниться — планета стане набагато чистіша. Треба
здавати макулатуру, металобрухт для повторного використання. Так ми менше вирубуватимемо лісів, менше
знищуватимемо планету. Щоб молодь більше ставала „еко“, потрібна реклама
в соціальних мережах. Дієво знімати відеоролики.
Дарія Васюк, студентка другого курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Читаю лідерів думок“
Екологія — це спосіб життя. Потрібно популяризувати
авоськи, показувати приклад. Щоб люди не брали в
супермаркетах пакетиків, треба забрати їх або ж хоча
б зробити не безоплатними. Я намагаюся не брати. Якщо
купую яблука, то беру їх просто в руки. Можна провадити
інформаційні кампанії, роздавати листівки, рекламувати способи покращення
екології в соціальних мережах. Бо молодь читає більше саме в інтернеті. Я,
наприклад, дізналася про всі приголомшливі проблеми екології саме звідти,
читаю конкретних людей — лідерів думок.
Анна Заскальна, студентка четвертого курсу
Інституту гуманітарних та соціальних наук:

„Бути „еко“ — бути модним“
Екологія — це те, в чому ми живемо: середовище, в
якому ми дихаємо, проживаємо, те, що маємо всередині. З дитинства екологія — навколо нас і вже у старості ми поглинаємо наслідки того, що робили в дитинстві.
Нині бути „еко“ — це бути модним. Потрібно прибирати все,
що нам заважає, засмічує наш простір і внутрішній світ. Йдеться і про спорт, і
про харчування, і про навчання. Зовсім нещодавно я почала сортувати сміття.
Адже треба починати зі себе.
Міркувала й опитувала Анастасія МИГИДЮК
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вітаємо!

ЗНАКОВА НАГОРОДА

З цієї нагоди Ірина Михайлівна сказала:
— Я отримала дуже знакову для мене нагороду — медаль Юрія Рудавського, першого демократично обраного ректора університету, людини,
яка змінила мою професійну долю, призначивши директоркою МІОК. Інтелектуал, стратег, тактик, глибокий аналітик, справжній реформатор, який
розбудовував університет у добу великих змін незалежної України. Для
мене нагорода світлої пам’яті Юрія Рудавського — безцінна й особлива!
Дякую за честь і довіру!
Додамо, що Ірина Ключковська, заслужений працівник освіти України,
вже нагороджена орденом Княгині Ольги, є лауреатом премії ім. Ірини
Калинець, має найвищу нагороду СКУ — медаль Святого Володимира
Великого. А цієї осені, з нагоди 70-річчя СФУЖО, отримала ще й відзнаку
„Берегиня українського роду“.
Редакція щиро вітає Ірину Ключковську з новою нагородою і бажає
надалі бути такою ж енергійною, ініціативною і примножувати досягнення
свого інституту й університету загалом.
К. Г.

| Світлина Наталії Павлишин

На жовтневому засіданні Вченої ради університету
ректор Львівської політехніки професор Юрій Бобало
вручив директорці Міжнародного інституту освіти,
культури та зв’язків із діаспорою Ірині Ключковській
медаль Юрія Рудавського.

від книги — до мети

ПРАВДА ВІЙНИ ВІД БОРИСА ГУМЕНЮКА
Серед учасників авторського проєкту „Від книги — до
мети“ мовознавиці Ірини Фаріон, які побували у Львівській
політехніці, було чимало письменників і поетів. Та саме гість
шістдесятої зустрічі Борис Гуменюк по-особливому торкнув
серця кожного, хто прийшов на зустріч.
Борис Гуменюк, без
перебільшення, — легендарний вояк. Він на
війні від початку і не
втрачає ані запалу, ані
волі до боротьби. До
Політехніки привіз свої
нові книги — „Вірші з
війни“ та „100 новел
про війну“. Кожен рядок
у них — не вигаданий, а
пережитий.
Зустріли гостя піснею „Кленова балада“,
яку під акомпанемент
бандури виконала третьокурсниця Інституту

економіки та менеджменту Аліна Гетьман.
Цього разу розмова
мала дещо іншу структуру, аніж звично. Замість короткої біографії
гостя авторка проєкту
зацитувала уривки з
кількох його творів, які
налаштували присутніх
на відповідний настрій і
скерували дальше спілкування.
Феномен творчості
Бориса Гуменюка ще й у
тому, що він, навіть продаючи свої книги, дбає

передовсім про нашу
спільну перемогу. Так,
2014 року на Форумі
видавців йому вдалося
продати „Вірші з війни“,
накладом 25 000 примірників за 1 мільйон
гривень.
— Я був першим із
письменницького цеху,
хто опинився на цій
війні. Тож це зіграло
свою роль. Насправді собівартість книжки
була 4 гривні. Продавали — по 30 гривень.
Але небагато людей

купили книжки за цю
ціну. Чимало платили —
50, 100, 200, 500, 1000,
5000 гривень і навіть
1000 доларів. А один
чоловік привіз тепловізор за 6500 доларів. Це
не мені люди давали ці
гроші, а на нашу перемогу. За ці кошти ми купили берці, каски, бронежилети, джипи для
наших воїнів, — розповів письменник.
Цікаво було дізнатися й про те, як пише свої
твори Борис Гуменюк.
— Коли щодня бачиш,
як гинуть твої побратими, то усвідомлюєш: над
романом треба працювати десь рік, тож просто можеш не встигнути
його дописати. Перед
Закінчення на 13 с. m
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УКРАЇНА — НІМЕЧЧИНА:
СПІВПРАЦЯ ТРИВАЄ

| Світлина Анастасії Задорожної

У рамках програми співдружності між Дрезденським
університетом та Львівською політехнікою, у межах
програми Еразмус КА1, на кафедрі телекомунікацій
триває ефективна співпраця.

Зокрема відбувся обмін студентами та викладачами. Завіду
вач кафедри телекомунікацій
професор Михайло Климаш та
асистент кафедри Микола Бешлей
прочитали у Дрезденському університеті цикл лекцій, присвячених темі „Гетерогенність в
інформаційних системах“, ознайомилися зі структурою та навчальною системою університету
і запросили до України лекторів із
Німеччини.
Минулого тижня в Інституті телекомунікацій, радіоелектроніки
та електронної техніки студенти мали нагоду послухати цикл
лекцій присвячений про нові
досягнення в галузі інформаційно-комунікаційних технологій
професора Андрія Лунтовського
(в Дрезденській беруфсакадемії
веде напрям трьох видів інформатики за різними галузями, відповідальний за підготовку бакалаврів
інформатики в Німеччині).
Професор Лунтовський розповів, що задоволений реакцією пуб
ліки. Усі лекції були інтерактивні.
Принцип організування циклу
своїх лекцій професор порівняв із
екскурсійним автобусом. Оскільки, за його словами, навіть якщо
студенти не змогли бути на части-

ні лекцій, то мали нагоду на початку кожного заняття почути
реліз попередніх тем
та йти в ногу з іншими спудеями, ба, навіть, бути, активними
у співпраці. Лектор
розповів, що студенти не раз жваво
обговорювали теми
та радо долучалися
до лекцій.
Увесь курс лекцій
німецький професор
викладав англійською, діаграми та зображення
також були цією мовою, але запитання студенти могли ставити
українською. Тож у спудеїв була
нагода не лише дізнатися більше
про ІТ-галузі, а й суттєво підтягнути свій рівень англійської.
Під час жвавих дискусій найактивніші студенти отримували
подарунки від Андрія Лунтовського. Завершальну — п’яту лекцію
циклу — професор прочитав на
тему високорозподілених систем. У цій галузі науковець із Німеччини є автором близько 19
книг (українською, англійською
та німецькою). Зокрема декілька
підручників з’явилися у співпраці
українського й німецького професорів. Остання з книг вийшла
цьогоріч, вона присвячена технологіям програмування мобільних додатків: „Додатки з Fog
Computing, Robotics та криптододатки“.
Професор Климаш додав, що
нині на двомісячній практиці в
Німеччині перебуває магістрант
Богдан Шубин (керівник практики з німецької сторони — Лунтовський, з української — професор
Михайло Климаш).
Анастасія ЗАДОРОЖНА

Цьогоріч 135 вишів подали до
МОН 350 заяв, щоб отримати
фінансування за науковими
напрямами. Після незалежної
атестації визначать кращих —
між ними за спеціальною формулою розподілять 100 млн
гривень — так зване базове
фінансування науки. Оцінюватимуть не університет загалом,
а окремі наукові напрями — їх
визначено 7.
До 1 листопада 2019 року
триває прийом заявок на
конкурс соціально-наукових
проєктів у рамках Програми
„Львів науковий“ на 2020
рік. На реалізування конкурсу
з міського бюджету виділяють
250 тисяч гривень. Конференції-переможці конкурсу отримають фінансову підтримку —
до 25 тисяч гривень.
У науково-технічній бібліотеці
Львівської політехніки тривають семінари для науково-педагогічних працівників
на тему „H-індекс як відображення наукового авторитету
вченого та університету“. У
межах семінару розглядають
h-індекс науковця та h-індекс
університету.
Прес-служба ЛОДА інформує
про Всеукраїнський конкурс
молодих істориків „Врятувати від забуття“. Учасники
конкурсу мають надіслати свої
роботи у вигляді фільмів на 7–9
хвилин про історію свого роду,
міста, села, храму, пам’яток
культури, знакових людей свого краю.
У коледжі „Інфокомунікації“ Львівської політехніки 8
листопада 2019 року відбудеться Студентська мовна
конференція „Мовна політика
та мовна ситуація в Україні“.
Мета заходу — зібрати зацікавлену, небайдужу до стану
сучасної української мови студентську молодь, обговорити
актуальні питання сучасної
мовної ситуації в Україні, окреслити шляхи розв’язання
окремих мовних проблем, подискутувати на ті теми мовної
ситуації в Україні, що не мають
однозначного розв’язання.
За матеріалами
інформагенцій та МОН
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'
РОБОТИ
ПОЛІТЕХНІКІВ — ЗАДЛЯ БЕЗПЕКИ
Доцент кафедри автомобілебудування Інституту
інженерної механіки та транспорту Львівської
політехніки Роман Зінько разом зі своїми студентами
вже не вперше бере участь у виставці „Зброя і
безпека“. Цьогоріч військові роботи політехнічної
команди побували на XVI спеціалізованій виставці в
Києві втретє.
Здавалося б, що представники
кафедри автомобілебудування роблять на виставці зброї?
— 2014 року, коли почалася
війна, я мав макет робота для ди
сертації, який гудів і трохи їздив, —
жартома розповідає Роман Зінько.
— Щоб зняти основні параметри для
математичного моделювання, того
було достатньо. На мене вийшли волонтери і поставили завдання створити робота-розвідника для фронту,
який досліджував би місця, де могли
би бути міни чи розтяжки. При бойовому зіткненні у такій ситуації перша
людина неминуче мала б загинути.
Крім цього, робот не піддається
стресу, відтак можна знівелювати
людський чинник. Маючи дослідний
зразок, я виступав із доповідями в

Академії сухопутних військ, там зацікавлювалися, але суто на деклараційному рівні.
Так само й на перший двох виставках до політехніків підходили,
оглядали, запитували про моботів
(мобільних роботів) — і на цьому
все. Тому, хоч Роман Зінько цінував
можливість для студентів відточити
вміння спілкуватися з потенційними
замовниками, часто англійською мовою, все ж спочатку доволі скептично ставився до своїх поїздок туди:
— Зазвичай 90 відсотків тих, хто
підходить, — це так, поговорити.

Але на цьогорічній виставці нашою
розробкою зацікавилася делегація
Міністерства оборони Бразилії, ми
вже відправили їм пакет документів, так само відправили інформацію нашому посереднику з Києва
для замовників зі Шрі-Ланки, Саудівської Аравії. Ще з двома учасниками виставки домовляємося, щоб
розробляти однотипні блоки систем
керування і відеонагляду. Це здешевить системи, їх виготовлення, експлуатацію та ремонт.
Делегація з Бразилії насправді
шукала співпрацю зі серійним виробництвом. Ми були для них поза
зоною уваги до моменту, доки не
почали спілкуватися. Ми їм пояснили науково-дослідний аспект створення нових зразків техніки і як у
цьому задіяна Львівська політехніка. Скажімо, робот-коректувальник
для якісного виконання своїх функцій має одночасно близько підійти,
щоб якомога докладніше обстежити
свій сектор, при цьому він має бути
непомітний, а ще точний, правильно передавати інформацію, але
водночас дешевий. Це аналітичне
завдання, тобто те, що ми покликані робити. Ми маємо розв’язати
це протиріччя і зробити дослідний
зразок, випробувати його. Зазвичай
вартість одного кінцевого продукту — це десять попередніх проміжних.
Крім керівника, над розробкою
роботів працюють магістранти Віталій Хома і Михайло Шевців, долучаються й студенти 3–4 курсів.
— Коли вступав до Політехніки, думав, що буду конструктором,
займатимусь якимось автомобілебудуванням, — каже четвертокурсник Роман Кость. — Роман Володимирович показав, над чим вони
працюють, зацікавив мене. І ось я
вже презентував наші розробки на
виставці в Києві.

— Нас починало буквально троє
людей, — додає Віталій Хома. —
Нині нас приблизно десятеро. У
рамках нашого проєкту „Моборо“
ми займаємося вже не перший рік
проєктуванням, удосконаленням
наших мобільних роботів. Нам як
початківцям-інженерам потрібно
мати чисто практичний досвід, який
наразі Політехніка нам забезпечити не може. І тому ми стараємося
переймати той досвід десь ззовні.
Залучаємо до роботи студентів, які
приходять на нашу кафедру — третій курс, четвертий. Тут я працював
більше над проєктуванням, прив’язкою спроєктованих конструкцій до
обладнання конкретної фірми. Четвертокурсники Роман Кость і Святослав Борецький та мій однокурсник Михайло Шевців безпосередньо
працюють з елементами конструкції
роботів, їздять на виставки на випробувальні полігони.
Щоб створити дослідні зразки,
науковці шукають спонсорів, якісь
деталі, агрегати купують самі, обмінюються з колегами, на щось їм виділяють кошти. Найчастіше купують
комплектувальні на радіоринку, але
не щось найдешевше, бо то гроші на
вітер.
— Нинішній наш етап — машини
дистанційно керовані, — розповідає
Роман Зінько про актуальні дослідження. — Наступний — із використанням штучного інтелекту. Але робота програмістів дуже дорого коштує. Тому починаємо з ентузіастів.
Таким чином у лабораторії мобільної робототехніки є три машини
(і до десятка їхніх попередників):
гусенична машина „Єнот“, невелика колісна машина „Унікубік“ і машина-розвідник „Пластун“. У планах — до нового року запустити у
виробництво розвідувальну машину
„Пластун“.
Тетяна ПАСОВИЧ
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і словом, і ділом

ВІД ПРАКТИКИ — ДО КОНКРЕТНОЇ РОБОТИ
Практичні навички, як відомо, не лише
закріплюють теоретичні знання, а й з часом
роблять студентів впевненішими при зустрічі
з працедавцями, а випускникам допомагають
швидше ввійти у виробничий ритм. Про це добре
пам’ятають в Інституті геодезії та роблять все,
щоб їхні вихованці без проблем знаходили своє
місце на ринку праці.
В освітніх програмах підготовки фахівців інституту практики займають надзвичайно велику
частину: на бакалаврському рівні — із 240 кредитів освітньо-професійної програми — 18, на магістерському — із 90 — 9. В інституті
готують спеціалістів з „Геодезії та
землеустрою“ (7 спеціалізацій) і
„Наук про землю“ (3 спеціалізації). Тут передусім дбають, щоб ті,
хто не йтиме в науку, знаходили
собі одразу роботу.
— Ми прислухаємося до пропозицій наших студентів з Києва,
Горішніх Плавнів, Краматорська,
Хмельницька, Ужгорода, Івано-Франківська, Львова та інших
міст і сіл стосовно місць практики, — говорить декан магістратури, доцент кафедри фотограмметрії та геоінформатики Михайло
Процик. — Завжди йдемо їм назустріч, але ретельно перевіряємо, чи відповідає нашим вимогам
підприємство, яке вони обрали.
Загалом ці клопоти беруть на
себе кафедри, що мають угоди з
багатьма геодезичними підприємствами, де магістри отримують добру практичну підготовку,
адаптуються до виробничих гео
дезичних професій. Нині 10 відсотків із них поєднують навчання з
роботою. Це позитив, тому створюємо для них індивідуальні графіки навчання.
По завершенню практик за
темами магістерських кваліфікаційних робіт кафедральна комісія
приймає звіти про їх проходження. Після ретельної перевірки (і
при наявності матеріалів для написання магістерської кваліфікаційної роботи) кафедра формує
тематику магістерських робіт.
Цьогорічна практика завершилася

14 вересня, а вже від 16 вересня
вчорашні практиканти розпочали
працювати над магістерськими
роботами. 40 відсотків із них —
на замовлення виробництва. Багато тематик скеровано на інноваційні технології чи конкретні
наукові дослідження, над якими
працюють науковці кафедри, на
реалізування проєктів із роздержавлення земель сільськогосподарського призначення, тим паче,
що незабаром вступить у дію закон про ринок землі. Очевидно,
що випускники Інституту геодезії
мають знайти там свою нішу.
Представники підприємств, де
магістри практикуються, активно
долучаються до навчального процесу, підказують, що треба змінити в ньому. Тут до цих думок
завжди прислухаються, разом із
тим „відсіюють“ ті спеціальності,
яких нині ринок не потребує.
Михайло Теодорович знає
про практику все чи майже все,
адже відповідальний в інституті
за практичну магістерську підготовку, є керівником їхніх кваліфікаційних робіт, часто спілкується
з молоддю:
— Наші магістранти беруть
участь у міжнародних проєктах,
досліджують Земну поверхню,
роблять дистанційний моніторинг
рекреаційних, забруднених територій тощо. Чимало міжнародних
проєктів стосуються, зокрема,
транскордонного співробітництва
у біосферних резерватах Розточчя, де студенти аналізують різні
негативні явища. Найцікавіші дослідження використовуємо в монографіях, у статтях, виступах на
конференціях. Так, магістрантка
Ангеліна Борщ працює над тематикою, пов’язаною з морфо-

метричним аналізом території
Калуського району Івано-Франківської області, де розроблення
кар’єрів спричиняє підтоплення
земель, створюючи чимало надзвичайних і небезпечних ситуацій.
Ангеліна народилася в Калуші,
добре знає досліджувану територію. Під час практики вона зібрала
достатньо матеріалу, тож нині на
кафедрі працює із сучасним геоінформаційним забезпеченням і
деякими дистанційними матеріа
лами високої роздільної здатності. Наукові доробки використає
у своїй кваліфікаційній роботі.
Сподіваюся, її магістерську роботу впровадять у виробництво.
— На ТзОВ „Тудор“, де цьогоріч практикувалася, мене забезпечили необхідним обладнанням,
матеріалами, потрібними для наукових досліджень, — розповідає
магістрантка Ольга Балан (на світлині). — Практика тривала шість
тижнів. Працювала щодня. Мені
було цікаво робити дослідження,
бо це розширювало обсяг моїх
знань. Дуже допомагали порадами працівники товариства. Я бачила свої результати, і це заохочувало мене до дальших досліджень.
Нині доопрацьовую їх на кафедрі.
— Обираючи місця практик,
найперше цікавимося, чи підприємство працює над виконанням
сучасних робіт, чи використовує
нові професійні прилади: супутникові навігаційні системи, безпілотні літальні апарати, сучасне
програмне забезпечення, — підсумовує мій співрозмовник. —
Плануємо з наступного навчального року ввести дуальну освіту з
кількох дисциплін деяких спеціалізацій, практикувати виконання
робіт на іншому (не такому, як
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на кафедрі) програмному забезпеченні. Це допоможе нам підготувати добрих фахівців, адже,
хоч і є в нас сучасна матеріальна

ОСВІТА І БІЗНЕС

база, однак не все можемо придбати силами інституту. Нині маємо добрі бази практик, та на досягнутому не зупиняємося, адже

7

що якіснішу практичну підготовку
буде мати наш випускник, то кращим фахівцем стане.
Катерина ГРЕЧИН

творча зустріч

ЯК СТВОРИТИ СВІЙ МЕДІАПРОЄКТ
У Львівській політехніці відбулася творча зустріч із Мар’яною
Романяк — журналісткою, теле- та радіоведучою. Вона
розповіла студентам про те, як створювати власні медіа,
перебороти страхи та поділилася власним досвідом у цій
галузі.
Мар’яна Романяк —
співзасновниця радіо
„Сковорода“ і першого
українськомовного проєкту про мандри „Blog
360“, авторка програми
„Теорія великого виклику“ на 24-му каналі та
віднедавна засновниця
First Media School у Львові.
Перед початком лекції
діячка розповіла студентам, що спочатку обрала
для себе зовсім інший
шлях — навчалася на
економічному факультеті,
проте на третьому курсі
зрозуміла, що їй нудно, відчула, що потрібно
щось змінювати в житті,
доки не пізно.
Свій шлях у журналістиці розпочала з радіошколи, яка надихнула на роботу з медіа та
познайомила з крутими
людьми. Це дало дуже
багато мотивації, щоби
повністю змінити сферу
діяльності, — зізнається
лекторка.
„Досвід не потрібно
консервувати, ним варто ділитися“, — каже
спікерка. Адже всі свої
кейси в медіа вона створює для того, щоб допомагати молодим та перспективним журналістам
навчитися не боятися
створювати щось своє та
зробити по-справжньо-

му цікаве й успішне
медіа.
Авторка воркшопу
зізналася,
що її мотиватором є задум створити якісний
і цікавий український контент.
Тому й на своїх
зустрічах завжди
акцентує увагу
студентів, що їх
ціллю у створенні власного
медіа має бути
виробництво
та просування
українського
контенту.
На шляху до створення
авторських проєктів вона
рекомендує студентам не
боятися змін та бути активними, відвідувати різні
івенти, навчатись і розвиватись у галузі медіа бізнесу. Також для успішного
робочого процесу, з власного досвіду, рекомендує
після того, як з’явилась
ідея, сформувати план і
поступово рухатись уперед, а також обов’язково
ставити дедлайни. А глобальні цілі складати на
рік, інколи — на п’ять, щоб
мати мотивацію довести
собі, що ти можеш. Також
варто окремо прописувати план на місяць і день,

а коли вдалося
виконати заплановане, потрібно
поставити нав
проти умовну
пташку.
Журналістка зізналась,
що раніше її
найбільшим
страхом під
час запуску нового проєкту був
ризик втратити
вкладені гроші.
Проте зізналася, що з роками
по-іншому почала до цього ставитися і нині боїться
втратити лише репутацію, адже вона
важливіша.
Важливим чинником
при створенні власного
медіапроєкту є правильний вибір команди. Якщо
візьмете у колектив неправильних людей, є велика вірогідність, що проєкт не запуститься або
швидко закриється.
Спікерка виокремила 4
основні етапи створення
власного медіапродукту:
1. Ідея. Якщо вона
драйвить — я світ готова
перевернути, щоб втілити її в життя. З роками
вивела правило: якщо
за 48 годин після того,
як з’явилася ідея, ти її не
зреалізуєш, найімовірні-

ше, ти не втілиш її взагалі.
Перші кроки потрібно робити відразу.
2. Реалізування. Це
той етап, коли доводиться
приземлитися і зіткнутися
з першими труднощами
— немає команди, техніки чи ресурсу. В усіх так.
Не треба опускати руки.
Головне викладатися на
повну і не зупинятися.
3. Результат. Якщо
багато працюєш і все
добре виходить, ростуть
крила — розумієш, що
робиш кльовий проєкт, і
хочеться розвивати його
ще більше.
4. Рутина. Забагато
монотонної роботи, брак
натхнення та втома. Тут
важливо постійно впроваджувати щось нове,
щоб остаточно не загрузнути в рутині.
Для досягнення мети
потрібно багато працювати, а також уявляти
ідеальну картину майбутнього та чітко розуміти, чого і навіщо прагнеш.
Також важливо мати підтримку близьких. Адже
коли рідні люди підтримують у нових починаннях, простіше досягати
результату.
— Фраза, яка мене
мотивує: „Бери вершину,
матимеш середину“ Григорія Сковороди. Продумайте проєкт супермасштабним і вкладіть у
його реалізування максимум сил. Тоді досягнете
хоча б половину того, що
замислили, — поділилася
Мар’яна Романяк.
Анастасія ЗАДОРОЖНА
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новий досвід

МАНДРІВКА ДО БЕРЕГІВ ПІВДЕННОГО БУГУ:
ПРО АЕС, АМБІЦІЇ ТА МІСТО

| Світлини Анастасії Мигидюк

Южноукраїнськ — відносно молоде місто на берегах річки
Південний Буг. Саме сюди, у центр Миколаївської області,
вирушили студенти та викладачі з Інституту енергетики та
систем керування.

Мета поїздки — відвідати структурний підрозділ Національної атомної енергогенерувальної
компанії „Енергоатом“ —
Южноукраїнську атомну
електростанцію. Саме
завдяки їй і виник Южноукраїнськ як місто-супутник.
Якщо вірити прогнозу погоди, то нас мало
чекати тепло й сонце.
Та синоптики помилились: від ранку понеділка
21 жовтня лежав густий
туман і неможливо було
роздивитися краєвиди.
Місто видалося нам сіре,
нецікаве, навіть занадто
радянсько-бетонне. Ми
мешкали в санаторії „Іскра“. До слова, саме тут
зупиняються відпочити
працівники підприємств.
Цього дня нам спланували
поїздку на два об’єкти —
Ташлицьку гідроакумулювальну електростанцію
та Олександрівську ГЕС,
які забезпечують роботу
Южноукраїнської АЕС.
Після поселення та
смачного обіду відразу
починаються екскурсії.

Студентам видають каски
задля безпечного перебування на підприємстві.
Спочатку їдемо до Ташлицької ГАЕС.
Розумію, що місто не
таке вже й звичайне: на
околицях розташоване
урочище Бузький Гард.
Це справжній каньйон,
на якому колись будували
свої укріплення запорізькі козаки. До слова, він
належить до семи чудес
України. З цим важко не
погодитися: навіть попри
туман, око тішать величні гірські ландшафти. Тут,
між скелями, й розташована Ташлицька ГАЕС.
На ГАЕС працююють
175 людей. Ця станція гідроакумулювальна. Чому?
Навантаження в різний
час доби відрізняється.
Вранці воно високе, а
після того, коли всі йдуть
на роботу чи навчання,
воно зменшується. Ввечері знову зростає й уночі
падає. Така станція зрізає
піки, регулює провали в
режимі споживання, через які можуть відмикатися від електроенергії

цілі міста. До слова,
в Україні є лише три
гідроакумулювальні
станції.
О р г а н і з а то р к а
поїздки доцентка
Тетяна Римар — заступниця завідувача
кафедри теплоенергетики, теплових та
атомних електричних станцій, цікавиться інформацією,
що найбільш актуальна для випускників: яка оплата праці
в працівників ГЕС. Дізнаємося, що на станції заробітна плата становить
близько 20 тисяч гривень.
Інженер із роботи з громадськістю Олександр
Рудоман розповідає, що
вони приймають багато
випускників із Вінницького технічного університету, оскільки там дуже
сильна підготовка. Всі
вони приходять на посаду
чергового електромонтера. Не на інженерні посади. Лишень на робітничі.
Усі починають із п’ятої
групи, потім — шоста й
сьома. Згодом, коли вже
є вакансії, мають можливість піднятися по кар’єрній драбині: складають іспит і стають інженерами.
Ті, хто приходить після
ВЗО, отримують близько
15 тисяч гривень.
Олександр Рудоман:
— Є тарифна ставка,
якщо шкідливі умови, то
працівники мають надбавку. Також оплата праці
залежить від зміни, є премії. Вакансії з’являються
постійно, але без досвіду

обійняти посаду інженерно-технічного працівника
неможливо. Організовуємо конкурси. Ми їх
називаємо кастингами.
Студенти приходять за
тристороннім договором.
Ми зацікавлені в талановитій молоді, яка любить
свою спеціальність. Угоду
підписують між підприємством, навчальним закладом та студентом. Є можливість чотирьох практик
після кожного курсу. За
студентом закріплюють
наставника. Практика
відбувається і в машинній залі, і в лабораторіях.
Коли майбутній працівник
закінчує навчання в університеті, то ми беремо
на роботу. Якщо працівник відчуває впевненість
у своїх практичних навичках, то він може рухатися
далі. Його оцінює директор, головний інженер.
Все залежить від ставлення до своєї роботи, на всіх
підприємствах є умови
для кар’єрного росту.
Пан Рудоман зазначає, що пріоритетним є
знання іноземних мов:
англійської, французької
чи німецької. Це дозволяє
працівникові обмінюватися досвідом із колегами
з-за кордону. Адже тут
працюють із реактивами
іноземних виробників. На
підприємствах бувають
міжнародні перевірки.
Одразу після завершення екскурсії на Ташлицій ГАЕС, вирушаємо
до Олександрівської ГЕС.
Вона менша, а її завдання — підтримувати рівень
води для Ташлицької гідроакумулюючої станції.
Перший день екскурсій завершився. Студенти втомлені, але з нетерпінням чекають поїздки
на Южноукраїнську АЕС.
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Наступного дня, 22 жовтня, вирушаємо туди. Цікаво, що в Южноукраїнську
біля табличок, які показують температуру повітря,
є і такі, де відображено
рівень радіації в повітрі.
Позначки тут у межах
норми і не відрізняються
від показників в інших містах.
Спочатку відвідуємо
Інформаційний центр, що
розташований у місті, де
є зменшені копії об’єктів
атомної електростанції.
Там студентам розповідають правила поводження
на підприємстві,
принципи роботи
АЕС.
Нарешті ми на
місці. Проходимо
пункти контролю,
отримуємо перепустки та оглядаємо єдине в Україні підприємство з
комплексним використанням базових
ядерних і маневрових гідро- та гідроакумулювальних
потужностей. Всього тут експлуатують
три енергетичних
блоки. Найбільше
студенти чекають,
коли зможуть відвідати повномасштабний тренажер атомної електростанції.
Вони сперечаються,
хто натискатиме на кнопку аварійної зупинки.
Тому завершенням екскурсій став саме візит до
тренажера, де передбачено умови, максимально
наближені до реальних.
Про враження від поїздки запитуємо в студентів.
Сергій Копійко, третій
курс:
— Сам формат ГАЕС
та ГЕС для мене не дуже
цікавий. Тому, на жаль, до
кінця екскурсій першого дня я не добув і пішов
відпочивати до автобуса.
Стосовно другого дня,
то все було чудово, мені
сподобалося в Інформа-
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ційному центрі. На самій
атомній станції екскурсія була напрочуд пізнавальна. Станція непогана,
враження позитивні від
неї, але оскільки я сам з
міста-енергетика (Хмельницька область, місто Нетішин, де є Хмельницька
АЕС), то я хотів би працювати на такій станції,
але вдома. Дякую викладачам, які, якщо ми щось
не розуміли, пояснювали,
та екскурсоводам, що відповідали на всі запитання.
Окремо хочу відзначити
гарні умови проживання.

круто, що в Южноукраїнську працює Інформаційний центр із макетами
реактора, ТВЗ (тепловидільна збірка) всієї станції
й усього комплексу (АЕС,
ГАЕС, ГЕС). Такого дуже
не вистачає тут, ми змушені дивитися на пласкі
зображення, уявляти розміри і т.д., а там ти все бачиш одразу в об’ємі. Такий
енергетичний комплекс
видається мені унікальним
явищем, і нам пощастило,
що ми поїхали саме туди.
Викладачі розповідають,
що ми могли б працювати

Анастасія Олексенко,
третій курс:
— Почну з того, що побувати на таких об’єктах
ще до початку практики в
університеті — це неймовірно корисно, бо починаєш краще розуміти, що
робитимеш, у яких умовах відбудеться практика,
і чисто психологічно налаштовуєшся на дальший
розвиток у галузі енергетики. Ми, третьокурсники,
були в цій поїздці наймолодші й найменш досвідчені, тому на все дивилися
з відкритим ротом і навіть
не знали, що запитати,
настільки великим було
наше захоплення. Дуже

і на енергогенерувальних
об’єктах, як-ось гідроелектростанціях, тому ця
поїздка була цікава й з погляду перспектив працевлаштування. Найцікавіше
було відвідати тренажер,
де імітують реальні процеси в реакторі. Зайшовши туди, одразу відчуваєш, яка відповідальність
лежить на людях, що там
працюють. Там я реально усвідомила, наскільки
важливо знати й розуміти
кожен процес, уміти розрахувати та спрогнозувати найменші зміни в роботі всього обладнання,
а найважливіше — знати,
як відреагувати на змі-
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ну будь-яких параметрів.
Такі поїздки й спілкування
з інженерами, що працюють на електростанціях,
надихають на навчання,
допомагають зрозуміти,
що ти справді хочеш над
цим працювати. Моїм першим і останнім враженням
на станції було: „Як я хотіла б залишитися тут!
Постійно щось рахувати,
можливо, досліджувати,
шукати можливості оптимізації всього процесу
видобутку й постачання
електроенергії…“ Проте
атмосфера в самому місті досить гнітюча.
Може, через погоду,
а може, через сірі
багатоповерхівки й
громадські простори, що залишилися
від радянських часів. Я не хочу нікого
образити, бо й сама
виросла в містечку
з подібною архітектурою. Просто мені
не підходить така
атмосфера. Я тоді
стаю непрацездатна.
Не хотіла б лишитися там на все життя.
Хоча мій випуск ще
не скоро, й усе може
змінитися.
Я не боюся працювати на атомній
електростанції. Це
не страшно. Страшно — це не дотримуватися техніки безпеки
й безвідповідальність. Є
шкідливі умови праці, є
усвідомлення, що десь
тут поряд відбувається
ланцюгова реакція з розпадом урану, але найгірше — якщо є халатні або
неосвічені (тобто без належних знань) працівники.
Повні ентузіазму студенти та викладачі вже
дорогою назад планують
майбутні мандрівки. Натхненні дівчата говорять,
що стануть першими жінками, які керуватимуть
атомними станціями.
Марія МАСЮК
Львів —
Южноукраїнськ — Львів
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ДРУГІЙ
ПОЛОВИНІ 1950 — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1960-Х РР.
У другій половині 1950-х рр. науково-дослідна діяльність
кафедр Львівського політехнічного інституту порівняно з
попередніми роками розширилася. Вищого рівня сягнула
й організація науково-дослідного процесу. Загальне
координування науково-дослідними роботами, як і раніше,
здійснював Науково-дослідний сектор. Наприкінці 1950-х —
початку 1960-х рр. для досліджень в інституті створили
мережу науково-дослідних лабораторій, які виконували
держбюджетні та госпдоговірні науково-дослідні роботи.
Науково-дослідну роботу в інституті провадили
в межах держбюджетної та
госпрозрахункової тематики. Роботи за держбюджетною тематикою, яку
виконували на кафедрах,
мали на меті підвищувати
науковий рівень працівників, розв’язувати окремі технічні, технологічні,
економічні проблеми, які
були важливі для науки та
підготовки кандидатських
і докторських дисертацій.
Окрім кафедр, над цією
тематикою працювали
держбюджетні лабораторії
інституту. До них належали проблемна комплексна
хімічна лабораторія і таких дев’ять лабораторій:
хімії і технології силікатів;
синтетичних продуктів
для обробки волокнистих
речовин; радіохімії; напів
провідникових матеріалів
і приладів; ланцюгових
передач автоматичних
ліній і бурильних установок; одночасної передачі
електроенергії постійного
і змінного струму загальними лініями електропередач; автоматизації процесів буріння; радіотехнічних досліджень, створення
електронної апаратури
програмного навчання.
Окрім штатних працівників, у цих лабораторіях працювали викладачі
окремих інститутських
кафедр: загальної і неорганічної хімії, технології
силікатів, напівпровідни-

кових матеріалів і приладів, аналітичної хімії.
Госпрозрахункові науково-дослідні роботи
інститут виконував на замовлення промислових
підприємств та інших організацій. Для цього створювали відповідні лабораторії.
У 1964 р. в інституті працювали 32 госпрозрахункові
лабораторії, які розробляли 229 тем для 177 підприємств з усього Союзу, зокрема для 49 підприємств
Львівської області. Участь
у цих роботах брали співробітники 44 кафедр інституту.
На початку 1960-х відбулося стрімке зростання
кількості працівників, залучених до виконання науково-дослідних робіт. Так,
у 1963 р. із 854 осіб професорсько-викладацького складу безпосередню
участь у науково-дослідній
роботі брали: за держбюджетною тематикою — 592
особи; у держбюджетних
лабораторіях та проблемній хімічній лабораторії —
55 і 22 працівники відповідно; у лабораторіях науково-дослідного сектора
за договірною тематикою
— 241 особа.
Відносно стабільним
був штат працівників науково-дослідного сектора:
у 1960 р. тут працювало
468 осіб, 1961 р. — 425,
1962 р. — 455, 1963 р. —
491, 1964 р. — 503. Розширенню науково-дослідної

діяльності інституту у цей
час заважали низькі ставки наукових та інженерно-технічних працівників
науково-дослідного сектора, що зумовлювало відплив кваліфікованих співробітників на виробництво.
Система оплати роботи
працівників лабораторій не
сприяла залученню до них
кваліфікованих інженерів.
Зазвичай фахівці тієї самої кваліфікації на виробництві отримували в 1,5–2
рази більше, ніж інженерно-технічні працівники науково-дослідного сектора.
У 1960 р. масштаби виконуваних для промисловості науково-дослідних
робіт були настільки значними, що назріла потреба
у розширенні структури
управління науково-дослідною діяльністю інституту за типом великого комплексного науково-дослідного інституту. У цей час
запропонували виокремити науково-дослідний сектор у самостійну одиницю
зі своїм балансом, нормативами матеріалів, відділом постачання та іншими
службами. У звіті про науково-дослідну діяльність
інституту за 1961 запропонували перевести науково-дослідний сектор у І категорію науково-дослідних
установ вищих навчальних
закладів із відповідними
змінами штатного розпису
адміністративно-управлінського апарату.

Матеріально-технічною
базою науково-дослідної
діяльності інституту були
переважно лабораторії кафедр. 1960 р. функціонувало 20 лабораторій. Однак
багатьом із них бракувало
виробничих площ. Значні проблеми створювало
також те, що не було загальноінститутських майстерень.
Відчутною була й нестача сучасного лабораторного обладнання,
а чимало його одиниць
потребувало негайної
заміни. Хоча матеріально-технічне забезпечення лабораторій інституту
було значно кращим, ніж у
перші повоєнні роки, та на
деяких кафедрах воно не
відповідало вимогам часу.
Обладнання лабораторій
кафедр поповнювалося з
таких джерел: бюджетне
фінансування за кошторисом установи; кошти раднаргоспів та промислових
підприємств; прибутки Науково-дослідного сектора;
доходи із госпрозрахункових робіт.
Ще однією причиною
уповільнення науково-дослідної діяльності закладу було те, що планового
централізованого матеріально-технічного постачання не було. Придбання
матеріалів потребували
значних організаційних
зусиль та великих затрат
часу і коштів, тож постачання залежало від усіх
працівників лабораторій.
Головпостач Міністерства
вищої та середньої спеціальної освіти майже не
надавав допомоги.
Ростислав МЕЛЬНИК,
старший викладач
кафедри історії,
музеєзнавства та
культурної спадщини
ІГСН
Далі буде

ч. 32 [3072]
31 жовтня — 6 листопада 2019

ОСВІТА І БІЗНЕС

11

асоціація правників

БАНКІВСЬКИЙ КОМПЛАЄНС: ЯК ОЦІНЮВАТИ
РИЗИКИ БІЗНЕСУ?
Комплаєнс — обов’язок забезпечити відповідність
законодавства і міжнародних норм шляхом розробки
та дотримання певних внутрішніх політик і процедур.
Комплаєнс-контроль „народився“ в банківській сфері. 2003 року Базельський
комітет із питань банківського нагляду опублікував
консультативний документ
„Служба комплаєнс у банках“ (Compliance function in
banks), у якому
міститься набір рекомендацій із побудови
ефективної системи корпоративного управління в
кредитних організаціях. Цим документом рекомендовано розмежувати
функції внутрішнього аудиту, комплаєнс-контролю та
ризик-менеджменту.
Процедури комплаєнсу
доволі швидко перейшли
з банківської царини в інші
галузі економіки. Порівняно недавно їх почали застосовувати і
в корпоративному податковому
контролі. Так виник податковий
комплаєнс.
Як пояснив спікер Максим
Греков, керівник практики бізнес-адміністрування, у кожної
компанії рано чи пізно виникають
проблемні процеси. Вони можуть
обернутися для компанії не тільки
фінансовими втратами, а й втратою довіри суспільства в особі
клієнтів, інвесторів, партнерів,
акціонерів, регулювальних органів. Тому виникла ідея створити
такі механізми, які дозволили б
мінімізувати ризики, пов’язані з
цими процесами. Один із механізмів виник порівняно нещодавно й отримав назву „комплаєнс“.
Комплаєнс буквально означає
„відповідність“, — розтлумачує
лектор.
Усі ці ризики отримали загальну назву — комплаєнс-ризик. Простіше кажучи, це потен-

ційний або реальний ризик
регуляторних санкцій, фінансових збитків, репутаційних втрат, що виникають
унаслідок недотримання норм законодавства, положень внутрішніх
документів (політики, процедур,
положень, правил), стандартів
добросовісної конкуренції, ситуацій
конфлікту інтересів,
недотримання вимог
корпоративної етики.
Через суттєві збільшення ризиків у банківській царині та їхніх
негативних упливів на
розвиток банкінгу та
клієнтську базу виникла потреба створити в
банках спеціальні відділи, що працюють над питаннями управління
комплаєнс-ризиками і здійснюють контролюючу функцію. Проте,
як зауважив пан Греков, ці відділи
наразі створені не в усіх банківських структурах.
Відповідно до міжнародних
стандартів та вимог такі відділи
мають формувати не лише з фахівців-економістів, а й з юристів, котрі мають досвід у напрямі
комплаєнсу та знайомі з міжнародними вимогами і стандартами
процедури перевірки та контролю.
В Україні гостра потреба впровадження системи банківського
комплаєнсу виникла після масштабної кризи 2008 року, — саме
тоді банкіри зрозуміли, що управління ризиками є найслабкішою
ланкою банківської сфери в нашій
країні.
Адже, довіряючи свої гроші
банку, ми хочемо бути впевнені в
тому, що наш капітал буде в без-

пеці, а банк бажає мати певні гарантії щодо „якості“, приймаючи
від клієнтів кошти. Саме тому від
початку 2000-х років у будь-якому
банку, що обслуговує міжнародний бізнес, працює „compliance
department“ — спеціалізований
відділ контролю, який перевіряє
клієнтів на відповідність
Будь-який банк отримує в
держави ліцензію на ведення фінансової діяльності й змушений
підкорятися назрілим вимогам
щодо відмивання грошей. Інакше
його можуть оштрафувати, позбавити ліцензії, SWIFT, договорів
із відомими платіжними системами Mastercard і Visa. Банкіри,
відповідно, змушені балансувати
між двома загрозами: втрата перспективних клієнтів при ретельній
їх перевірці; втрата банківської
ліцензії внаслідок недостатньої
перевірки клієнтів на предмет
„групи ризику“.
До категорії „відмивання грошей“ сьогодні належать не тільки капітали, отримані злочинним
шляхом (торгівля наркотиками,
проституція, нелегальна торгівля
зброєю). У „групу ризику“ входять
й інші види діяльності, які видають
капітал, отриманий з незаконних
джерел. Особлива група клієнтів
— це публічні посадові особи на
державній службі, що потрапляють під контроль з погляду корупційних схем. Тому відкривати і
містити рахунки навіть мінімально
підозрілих клієнтів жоден банк не
захоче. У такому разі необхідно
розуміти, що комплаєнс-перевірка — це вимушений захід, а не
„примха“ банків, як пояснює експерт-банкір.
Отож, якщо банк хоче співпрацювати з міжнародними компаніями та інвесторами, а також
мати високий рейтинг довіри
серед клієнтів, йому необхідно
серйозно поставитися до питання комплаєнс-ризиків та створити
відповідний орган контролю з метою мінімізувати ризики співпраці
для клієнтів банку.
Анастасія ЗАДОРОЖНА
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ековікенд

НОВА СТОРІНКА В РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ
26 жовтня в університеті організували третій Ековікенд.
Цьогорічною його особливістю став День здоров’я, що
відбувався в рамках Міжнародної науково-практичної
конференції „Партнерство заради соціальних змін: 20
років досвіду“ у Львівській політехніці.

| Світлини Анастасії Мигидюк

Ековікенд — це свято,
яке прагне показати, як раціонально використовувати
та максимально зберігати
природні ресурси й покращувати екосистему Землі загалом, а львівського регіону
зокрема.
Проректор із науково-педагогічної роботи університету Роман Корж розповідає:
— Це новий формат взаємодії в умовах університетського середовища, нова
сторінка в розвитку університету, програма підготовки
соціальних працівників. Ми
маємо мету: змінити ставлення
до навчального процесу в університеті, змінити саму природу університетського навчання,
трансформуючи пріоритети. Ми
прагнемо зробити університетське середовище здоровим, доступним, сприятливим для розвитку кожного учасника, тому ініціюємо перші заходи Дня здоров’я
такими, які мають стати частиною
повсякденного життя. Сьогодні ми
робимо спробу продемонструвати, яким бачимо здоровий універ-

ситет, і запрошуємо всіх до участі
в наступних заходах.
Студентська молодь є особливою соціальною групою, яка часто
виснажується від інтелектуальної
праці в умовах дефіциту часу. Важливо усім прислухатися до свого
тіла й робити перерви на рухову
активність. Тому розпочали ековікенд з активної розминки — вправи
„Руханка“, яка зарядила енергією
на цілий день. Упродовж чотирьох
годин на території університету
відбувалися навчання навичок не-

відкладної допомоги, консультування медиків-фахівців, спортивний турнір в академічній гімназії.
Також можна було скуштувати
здорову їжу — фрукти. Організаторам було дуже важливо, щоб кожен присутній відчував атмосферу
доброзичливості.
Перед першим корпусом
університету — ярмарок.
Одразу з-поміж інших вивісок
вирізняється біла з червоним
яблуком. Проєкт „EppiFoods“
1,5 місяця тому започаткували Остап Лазарович, студент
четвертого курсу Інституту
економіки і менеджменту, та
його дівчина Анна Гаврилюк.
„EppіFoods“ — це фруктові чипси без цукру. Спочатку
Остап та Анна спробували на
двох видах яблук, потім почали використовувати апельсини. Далі планують сушити й
інші фрукти, хочуть спробувати зробити навіть кокосові чипси.
Нещодавно пара створила інстаграм-сторінку — @eppifoods, на
якій можна замовляти продукцію.
Щоб мати гарні естетичні фото,
вони спеціально їздили до Одеси
й зробили багато цікавих світлин
для контенту сторінки. Остап розповідає:
— Наша аудиторія — люди, які
за „еко“, ті, хто підтримують здоровий спосіб життя, спортсмени або
ж мами, які мають маленьких дітей
і прагнуть годувати своїх малят
чимось смачним та корисним. На
Фейсбуці є наша цільова аудиторія,
тому згодом плануємо перейти і в
цю соціальну мережу.
В упаковці — 70 г чипсів (витрачають 750 г яблук), які коштують
35 грн. „Дуже хочемо співпрацювати з компанією, яка виробляє їстівні
упаковки з кукурудзяного крохмалю. Бо ми — за ідею „еко“, за те,
щоб це було красиво й смачно“.
Організатори ековікенду продемонстрували, як важливо бути
свідомою здоровою людиною, яка
гармонійно взаємодіє зі здоровим
світом та формує правильне середовище. Любіть природу й себе.
Будьте „еко“!
Анастасія МИГИДЮК
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від книги — до мети
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зустріччю ми були на
Личаківському цвинтарі, де похований мій
побратим Андрій Юрга
— позивний Давид. Він
пробув на війні пів дня.
Загинув у ніч на 23 листопада 2014 року після
прямого влучення снаряду САУ терористів у
будинок, де він із іншими воїнами спав. Можеш
написати дві сторінки,
п’ять чи п’ятдесят і все…
Тож треба писати так,
щоб швидко завершити.
Тому обрав вірші, — пояснив гість.
Борис Гуменюк пише
верлібром. Бо переконаний, що „в стовпчик“ писати про війну не гідно. А
верлібр ламає рамки.
— Ми не актори, які
виходять на публіку, щоб
гарно прочитати вірша,
щоб всі оцінили рими,
образність, метафори…
Це війна, там пацанисько з великою дірою у животі, в яку кулак можеш
просунути і не можеш
заткати брудною куфайкою, та й, зрештою, розумієш беззмістовність
цього, бо вже за кілька хвилин він помре у
тебе на руках. Як про
це писати у стовпчик?
А верлібр дозволяє
писати просто, як їде
танк, як летить куля
чи вибухає снаряд.
Треба розуміти, що
це не просто російсько-українська війна
— це світовий розлом, боротьба добра і
зла, — розкриває свої
творчі підходи Борис
Гуменюк.
Новели, вміщені в
представленій книзі,
невеликі — лише сторінка-дві-три. Та це, як
зазначив автор, жарина, вихоплена з вогню:

— Якщо прочитати всі
ці 100 жарин, то можна
отримати загальну візію
війни. А там горить, реально палає, і дуже сумно й боляче, що цей вогонь наші солдати гасять
своєю кров’ю, бо немає
іншого способу погасити її.
Серед новел є про
Василя Сліпака (Міф),
Василя Кіндратського
(Кіндрат), Андрія Юргу
(Давид), медсестру Ірину Іванюш (Лютик), яка
підірвалася на міні, і їй
відірвало ноги.
Борис Гуменюк переконаний, що цю війну ми
мали шанс виграти ще
восени 2014 року. Просто за лічені тижні „вибити“ ворогів — будинок за будинком, під’їзд
за під’їздом, квартиру
за квартирою… Та владі
не вистачило мужності,
вона лякала саму себе і
намагалася лякати всіх.
— Вони нам говорили
якісь дурниці. Так, гинуть
наші хлопці, але це війна… Століттями ворог у
нас один — Росія. Ми не
змінимо географію, тож

| Світлини Наталії Павлишин

ПРАВДА ВІЙНИ ВІД БОРИСА ГУМЕНЮКА

наш ворог буде нашим
сусідом завжди. Вони повсякчас намагатимуться
нас знищити. Я керуюся
принципом: краще загинути на полі бою зі зброєю, ніж жити так, як хоче,
щоб ми жили, наш ворог.
Якщо зараз ми піддамося
на всі ці вмовляння припинити війну, бо гинуть
наші хлопчики, якщо здамо поле бою і покладемо
зброю, то на це поле бою
через десять років повернуться ваші сини. Я
у жодному разі не складу зброї, незалежно від
рішення політиків. Рано
чи пізно я перейду лінію розмежування,
щоб перемогти. Я не
вірю, що за столами
перемир’я нам повернуть наші території, —
звернувся до присутніх воїн.
У двох томах, які
Борис Гуменюк представляв на зустрічі,
імплементовані твори
з попередніх збірок,
які він писав упродовж
п’яти років. „Вірші з
війни“ вже перекладено польською та
кримськотатарською
мовами. Як підкреслив
поет, поляки добре розуміють, що Україна —
це площа між ними та
росіянами. А для українців та кримських та-

тар війна з московитами
— спільна війна.
— Маємо пам’ятати:
мова — це зброя і, ймовірно, один із найважливіших засобів оборони.
Чому вони так зробили
на Донбасі? Мова тут є
основною. Середньостатистичний росіянин
мало чим відрізняється
від українця, доки він
не заговорить. Якби на
Донбасі було українськомовне середовище, якби
вони ментально ототожнювали себе з Україною,
якби усвідомлювали
себе частиною українського народу, то ми не
отримали б окупованого Донбасу. За якийсь
час йтиметься про відновлення сходу України.
Та перед економічними
інвестиціями має бути
українська мова — від
дитячого садочку до університету. Якщо хтось
хоче навчатися російською, то тільки за власний кошт! В Україні не
може існувати жодного
навчального державного закладу, де викладають іншою мовою, крім
української. Українська
держава має дбати про
українця! — такими словами завершив зустріч
Борис Гуменюк.
Наталія ПАВЛИШИН
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студентські ініціативи

В ІБІД ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ
В Інституті будівництва та інженерії довкілля вшанували День
захисника України і свято Покрови Пресвятої Богородиці.
Участь у заході взяли
студенти ІІ і IV курсів спеціальностей „Пожежна

безпека“ і „Будівництво
та цивільна інженерія“,
зокрема Анастасія Хо-

дак, Анастасія Дейнека,
Богдан Подоляк, Ізабелла Дребот, Роман Цвик,
Микола Толмачов, Едуард
Черешневський, Павло
Шимків, Микола Чіх, Назар Настишин, Владислав
Кіткайло.
— Дякую студентам —
вони вкотре проявили ініціативу. Хочу зазначити,
що серед наших студентів
є не лише представники
Львівщини, а й інших регіонів. Я радий, що молоді
люди показують нам, що
Україна — єдина, — зазначив директор інституту Зіновій Бліхарський.
Свято традиційно розпочалося із Державного

славня України. Учасники
декламували тематичну
поезію, Ізабелла Дребот
виконала гімн українських націоналістів. Також хвилиною мовчання
згадали усіх, хто віддав
своє життя за нашу державу.
— ІБІД має гарну традицію — завжди відзначати такі важливі для
України свята. Ідею подали самі студенти, а
ми вже скерували їх у
потрібне русло, допомогли з організуванням.
Ми одягнули студентів у
різнострої, щоб символізувати єдність суспільства, — сказав куратор
заходу, голова інститутського осередку Товариства „Просвіта“ Богдан
Білінський.

нові видання

ПОВЕРНЕННЯ ЮРІЯ ЛИПИ
Нещодавно побачила світ нова книжка доктора філософських
наук, першого голови Товариства української мови Львівської
політехніки (1988‒1989 рр.) Олега Гриніва „Підкова у спадок“
(видавництво „Каменяр“, серія „Особистості“). Автор
визначив її як „Колаж на життєписі Юрія Липи та його дружини
Галини Захарясевич“, що відразу зацікавлює і спонукає до
прочитання, бо літератури про таких визначних в українській
історії, але мало відомих ширшому загалу, постатей небагато.
Юрій Липа (1900, Одеса ‒ 1944, Шутова) — син
українського громадського і політичного діяча, письменника, лікаря,
співзасновника таємного товариства „Братство
тарасівців“, українського
комісара Одеси, міністра
віросповідань УНР Івана
Липи (1865, Керч ‒ 1923,
Винники) — продовжив
справу батька: він теж був
лікарем і громадським

діячем, письменником,
а також автором української геополітичної концепції, ідеологом українського націоналізму,
теоретиком українського
державотворення. Свої
погляди Юрій Липа виклав
у творах „Призначення
України“ (1938), „Чорноморська доктрина“ (1940)
та „Розподіл Росії“ (1941).
Про себе він писав так:
„Я в першу чергу тільки

українець, я той, ким був
мій батько. Чули й напевне знаєте тарасівців, от я
і є тарасівець, Шевченко
— мій ідеолог, а „Кобзар“
— моя ідеологія…“
Дружина Юрія Липи —
українська художниця Галина Захарясевич, донька
пароха зі села Рахині, що
поблизу Долини, навчалася у Львівській політехніці,
була стипендіаткою Митрополита Андрея Шеп-

тицького, а також студенткою Львівської консерваторії ім. М. Лисенка,
брала уроки вокалу в Соломії Крушельницької, закінчила Віденську академію мистецтв і знала п’ять
мов! Її художні полотна
зачаровували Європу й
Америку. А нам, на жаль,
вони майже невідомі.
Юрій і Галина побралися 1938 року (вінчав їх
Митрополит Андрей), а
1939 року молодята виїхали до Варшави. Там народилися донечки Іванна
(1940) і Марта (1943).
Юрій Липа був переконаний, що Україна стане
незалежною державою і
невтомно працював, щоб
підготувати для цього
ґрунт. У роки Другої світової війни він разом із
однодумцями створив у
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Варшаві науково-дослідний Український Чорноморський інститут задля
вивчення політичних й
економічних проблем, які
постануть перед Україною після здобуття незалежності. Упродовж
1940‒1942 років вони
видали 40 актуальних
праць, планували згодом
перенести цей інститут до
Одеси.
Дослідники життєпису Юрія Липи пишуть,
що 1943 року нацистські
правителі Німеччини пропонували йому очолити
маріонетковий уряд України, та український націоналіст із гідністю відкинув
цю ганебну пропозицію.
Перед приходом у Галичину Радянської армії
подружжя Лип повернулося з-за кордону й оселилося на Яворівщині.
Там Юрій офіційно працював сільським лікарем
і водночас курінним лікарем у повстанському
шпиталі в с. Іваники, організував підпільні курси
з підготовки медичних
кадрів для УПА, готував
тексти листівок та відозв
до населення і німецьких
солдатів.
На самого Спаса, 19
серпня 1944 року, на подвір’я хати, в якій мешкало подружжя, прийшли
енкаведисти і попросили

лікаря надати допомогу
радянському військовому, а дружині дали „слово радянського офіцера“,
що за кілька годин чоловік
повернеться. Звісно, доктор не повернувся, а через добу його закатоване
тіло знайшли односельці
в лісі.
Радянська влада (як і
впродовж віків російська
імперська) приховувала
від світу і нових поколінь
українців свою злочинну
політику щодо поневолених народів, начебто
добровільно об’єднаних
у Союз радянських соціалістичних республік, знищувала провідників нації,
світочів національної історії, культури й науки,
замовчувала або знеславлювала їхні імена, називала „ворогами народу“.
Але як не старалась
система стерти людську
пам’ять, знищити свідків

ПРОСВІТА
своїх злочинів, правда
рано чи пізно відкривається, а гріхи нерозкаяних і непокараних убивць
успадковують нащадки, отруюючи їхні душі і
штовхаючи на нові злочини. Підтвердження цієї
тези — у долях персонажів книжки Олега Гриніва
— енкаведиста Мартина
Будяка і його сина Трохима.
Натомість діти Юрія
Липи виросли достойними своїх батьків і дідів,
хоч їхня доля складалася дуже непросто. Після
жорстокого, садистського
вбивства чоловіка Галина
змушена була покинути
місце проживання, взявши зі собою лише старшу
донечку, а Мартусю залишила під опікою добрих
чужих людей, які дали
дівчинці своє прізвище і
виховали, як рідну. Марта
не знала, що вона донька
легендарного Юрія Липи,
а зростала із прізвищем
Грицунь. Вона закінчила Львівську політехніку,
одружилася з однокурсником Володимиром
Гуменецьким (згодом
деканом факультету технології органічних речовин). Сестри зустрілися
вже дорослими…
…Пам’ятаю, як 1989
року я вперше почула
цю історію в переповне-
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ній залі колишнього статистичного управління
на вечорі пам’яті Юрія
Липи, який організувало
Товариство „Просвіта“
(а може Рух?), і розповіді
названих батьків, сестер,
односельців і тих, хто доніс до нас Правду.
Сьогодні цю Правду
розповідає і „Підкова у
спадок“ Олега Гриніва.
Автор
побудував
книжку у формі записів
редактора Дмитря Чотаря, дослідників Петра та
Юлії Кіндратовичів, історика Світлани Гонтаренко, доньки Ю. Липи Марти
Липи-Гуменецької, журналіста Богдана Кобзи.
Одразу, щоб не вводити
читачів в оману, зауважу,
що одних персонажів подано під справжніми прізвищами, а деяких під вигаданими, документальні
факти переплітаються з
домислами автора. Як
зазначено в анотації до
книжки, „Зіставлення
подій у часових вимірах посилює динамізм
їх розгортання, злютованість художності з документальністю, думками
мислеників і письменників минулого підводять
до з’ясування джерел
нинішніх суперечностей
та ідейних зударів“.
Ярослава ВЕЛИЧКО

наш календар
1 листопада — День Листопадового
чину (проголошення ЗУНР).
3 листопада — День Ракетних військ і
артилерії.
4 листопада — День залізничника.
4 листопада — День Прикордонних
військ.

Пам’ятні дати
31.10.1853 — народився Микола Кибальчич, автор проєкту ракетного
двигуна.
1.11.1918 — проголошення Захiдно-Української Народної Республiки (ЗУНР).

1.11.1944 — помер Митрополит Української греко-католицької церкви, визначний громадський діяч i меценат
української культури Андрей Шептицький.
1.11.1964 — помер полковник Андрій
Мельник, Голова Проводу ОУН.
2.11.1815 — народився Джордж Буль,
англійський математик.
2.11.1878 — народився Антон Манастирський, український живописець.
3.11.1885 — помер Микола Устиянович,
український поет і прозаїк.
3.11.1898 — народився Дмитро Фальківський, український письменник.

4.11.1912 — народився Віктор Івченко, український кінорежисер.
4.11.1921 — помер Яків Степовий,
український композитор.
6.11.1811 — народився Маркіян Шашкевич, український поет, культурно-освітній діяч, один із засновників „Руської трійці“.
6.11.1855 — народився Дмитро Яворницький, славнозвісний український історик, етнограф, археолог,
дослідник історії Запорізької Січі.
6.11.1912 — помер геніальний український композитор Микола Лисенко.
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на дозвіллі

коротко

СВІТИ АЛІСИ ТА ЛАБІРИНТИ ІСТОРІЇ МІСТА
На що піти подивитися після пар, чим естетично
збагатитися? Маємо дві пропозиції — 24 офорти зі серії
„Аліса в Дивокраї“ й „Аліса в Задзеркаллі“ львівського
графіка Романа Романишина, виставлені в галереї
„Зелена канапа“ на Вірменській, та інтерактивний макет
Львова в Пороховій вежі.
Твір Льюїса Керрола про дівчинку Алісу та її пригоди є невичерпним джерелом натхнення художників. Не оминув
його увагою та візуальним переосмисленням і
Роман Романишин: він у
2014–2017 роках створив
24 кольорові (друковані у
декілька пластин) офорти,
котрі ілюструють по 12 глав
кожної з „Аліс“. На виставці в „Зеленій канапі“ роботи вперше представлено в
повному обсязі. В „Алісі в Дивокраї“
кольорові зображення вписано у
форми капелюха, чайника, яйця, що
відображає зміст окремих глав. Усі 12
творів другої частини — в однакових
прямокутниках. На полях — тиснення на папері, так зване сліпе
тиснення, без використання
фарби. Окрему стіну займають три космічно-небесні
роботи зі серії „Казки для дорослих“. Графіка Романа Романишина через багато дрібних деталей і символів, через
бездоганний стиль припаде
до вподоби справжнім інтелектуалам і книголюбам. А
ще всім годі буде оминути
увагою (розміщено відразу
над зеленою канапою в галереї) цікаву інсталяцію автора, назва якої
„Кактус“ — вона органічно вписалася
в інтер’єр виставкової зали.

Проєкт „Смерть та відродження
міста“ ініціював голова Львівської
обласної організації Національної спілки архітекторів
України, викладач Львівської політехніки Богдан
Гой. Створити макет центру Львова запропонував
архітектор-урбаніст Іван
Турик. Організував команду з розробки макету, який
демонструє відвідувачам
Порохівки важливі події з
історії Львова (від заснування до 1921 року), Максим Ясінський,
асистент кафедри архітектури та
реставрації ІАРХ. Макет робили з
полівінілхлориду, вирізали на фрезерному верстаті й збирали три місяці. До роботи задіяли і студентів.
Залучали також науковців,
що спеціалізуються на історії Львова, — доцента Політехніки Василя Петрика
й історикиню Наталію Матлашенко. Особливістю макету є відеомапінг: історію
Львова — облоги, епідемії,
пожежі (смерть), оновлення, перемоги (відродження) — упродовж неповних
п’яти хвилин відчитуємо
через 3D проєкцію. Такий
підхід до візуалізації історичних подій, які пережило місто, робить процес культурного пізнання цікавим
й інтерактивним. У майбутньому
макет (до речі, перший з відеомапінгом
в Україні) доповнять
новими об’єктами й
на його основі створять різні тематичні
експозиції.
Виставка офортів
діє до 17 листопада,
а мультимедійна —
до 1 грудня. Вхід на
обидві вільний.
Наталя ЯЦЕНКО

За тиждень у виставкових
залах Палацу мистецтв відкриють Міжнародну мистецьку виставку „Осінній
салон-2019“. Цей особливий
проєкт є синтезом мистецтв,
адже під час нього комунікують не лише художники,
а й культурні діячі, літератори, композитори, співаки й
актори. Цьогорічний салон
продемонструє досягнення
митців із Польщі, Білорусі,
Азербайджану, Нідерландів і,
звісно, з різних міст України.
ВВС News Україна визначила Довгі списки літературної премії в трьох
номінаціях. До списку Книги
року ВВС-2019 увійшло 24
видання, до списку Дитяча
Книга року ВВС-2019 —
11 найменувань творів, до
Книги року ВВС — Есеїстика-2019 — 8. Переможець
у кожній номінації отримає
грошову премію.
Друга національна премія кінокритиків „Кіноколо“ оголосила переможців. Премію
за найкращий фільм присудили драмі Нарімана Алієва
„Додому“. Ця стрічка була
лідером у шести номінаціях
і зібрала найбільше нагород:
Алієв — найкращий режисер
року, виконавець головної
ролі Ахтем Сеітаблаєв отримав нагороду за найкращу
чоловічу роль. Фільм вийде у
прокат 7 листопада. Найкраща акторка — Ірма Вітовська,
найкращий документальний
фільм — „Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго“,
найкращий короткометражний ігровий фільм — „У нашій
синагозі“. Вперше вручали
нагороду за найкращий анімаційний фільм — ним став
„Кохання“.
Своє 15-річчя джазовий
гурт ShockolaD відсвяткує
концертом у Львівській
національній філармонії.
16 листопада музиканти із
першою вокалісткою, співзасновницею гурту Даною
Винницькою виконають найкращі композиції зі своїх
різних альбомів.
За матеріалами інформагенцій
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світовий досвід

США: ШЛЯХ ДО УСПІХУ — ЧЕРЕЗ СПОРТЗАЛ
Доволі розповсюджена думка, що в Європі та США
фізичне виховання у ЗВО радше факультативне. Це
частково так, проте не в усіх вишах. Наприклад,
у Празькому технічному університеті воно є як
обов’язковий предмет. Також більшість закладів освіти
мають багато спортивних баз. Розгляньмо систему
фізичного виховання у школах та університетах США.
Багато американських конгресменів, сенаторів і бізнесменів переконані, що шлях до вершин влади й
успіху пролягає через спортивну
залу. З дитинства американців переконують, що заняття спортом —
це основа розвитку вольових якостей, необхідних для перемоги.
Навіть лозунги, розміщені у спортивних роздягальнях, такі: „Ви ніхто
доти, доки ви не № 1“, „Перемога —
це життя!“, „У цій країні, якщо ти фінішуєш другим, ніхто не знає твого
імені“ та ін. І уряд створює для дітей
максимум умов для активних занять
спортом. Словом, що раніше людина навчиться змагатися, то більше
має шансів стати чемпіоном.
Загалом спорт у США — це
школа командного духу, який по-

спортогляд
••У межах Універсіади Львівщини відбулися змагання з легкої
атлетики — більше 200 студентів (хлопці й дівчата) бігли крос
на різних дистанціях. Львівську
політехніку представляли 40 осіб
— найкращі спринтери, відібрані
за підсумками внутрішніх університетських змагань. Серед хлопців особливо вдалий був забіг для
другокурсника Інституту адміністрування та післядипломної освіти, майстра спорту України Сергія
Шевченка: він перший пересік фініш
на дистанції три кілометри і другий,
коли долали кілометр. Серед дівчат
відзначилася випускниця Львівської політехніки (за регламентом мала право ще виступати за
свій університет), майстер спорту
України Оксана Райта — перша фінішувала на дистанціях 500 м і кілометр. П'ять найкращих результатів
спортсменів кожного вишу ввійшли
до командного заліку. Згідно з цим

чинають виховувати від раннього
віку. Окрім цього, спорт — це бізнес. У США майже в кожній школі
культивується близько двадцяти
видів спорту (учні обирають вид
за власним уподобанням) і працює до десяти фахівців загальнофізичної підготовки (окремо для
хлопців і дівчат), а також тренери. Кожен вид спорту має свій
тренувальний час упродовж року,
зокрема американський футбол —
від 15 серпня до 31 жовтня. Якщо
шкільна команда вийшла в плей
офф, то отримує право на додаткові тренування ще протягом
місяця. Діти, а тим паче їхні батьки, усвідомлюють, що високі досягнення у спорті можуть забезпечити їм безоплатне навчання в

коледжі або університеті завдяки
спортивній стипендії.
Стосовно закладів вищої освіти,
в одному з найстаріших університетів США — Гарварді, який є в переліку десяти найкращих вишів світу,
спорт посідає, як і в інших університетах, особливе місце. Спортивні
команди Гарварду беруть участь у
змаганнях із 41 виду спорту Націо
нальної асоціації студентського
спорту серед університетів. Він
має величезну спортивну базу, що
може одночасно охопити для занять
спортом практично всіх студентів.
Гарвардська школа бізнесу й спортивні об’єкти університету, зокрема
й Гарвардський стадіон займають
145 га площі в місті Оллестон. При
вступі абітурієнтів адміністрація
звертає увагу на їхні досягнення у
спорті, мистецтві, громадській роботі й зараховує ініціативних і тих,
хто додасть яскравості, розмаїття в
життя вишу.
Віктор КОРЯГІН,
завідувач кафедри фізичного
виховання, професор
Далі буде

заліком, перше місце — у легкоатлетів ЛДУФК (695 очок), друге
— у Львівської політехніки (573
очка), третє — у Дрогобицького
педагогічного університету (444
очки). Політехніки останніми
роками посідають у кросі друге
місце — все-таки професійних
спортсменів випередити важко.
••Третього листопада у
Стрийському парку відкриватимуть змагання зі скандинавської ходьби Nordic Walking. Не
встиг відбутися у гірськолижному
комплексі Буковиця „Перший Гірський Кубок Карпат“ зі скандинавської ходьби, а спортсменів кличуть
на нові змагання. Мета заходу —
популяризація здорового способу
життя й активного відпочинку. Початок змагань — о 13.00, за годину
до того — реєстрація. У них можуть
взяти участь усі охочі, чоловіки й
жінки, у п'яти вікових категоріях від
18 років до 60-ти та старші. Потрібно мати зі собою нагрудний номер,

палиці для ходьби, медичну довідку
й документ, який засвідчує особу
учасника. Всі учасники змагатимуться на дистанції 6 км. Особиста
першість визначатиметься серед
чоловіків та жінок у кожній віковій
категорії. Організатори змагань —
Львівський обласний центр фізичного здоров’я населення „Спорт
для всіх“ і спортивний клуб Львівської політехніки.
Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально:
5. Опукла дощечка, основний елемент бочки, діжки. 7. Отвір на вершині вулкана, через
який під час виверження виливається лава.
10. Незалежність і самостійність держави в її
зовнішніх і внутрішніх справах. 11. Допоміжна фортифікаційна споруда трикутної форми, розташована поза огорожею фортеці між
двома бастіонами. 12. Прозорий, безбарвний
мінерал, що блиском і твердістю перевищує
всі інші мінерали. 14. Пляжна спідниця. 15. Нащадок від шлюбу між представниками різних
рас. 17. Озеро у Північній Америці, в яке впадає річка Ніагара. 19. Звичай кровавої помсти
за вбитого родича, що існував на Корсиці.
21. Той, хто захоплює територію чужої держави; загарбник. 24. Музичний ансамбль із
чотирьох виконавців. 26. Раптовий напад на
противника. 27. Місто в Японії, в центрі острова Хонсю. 29. Романтична кінокомедія, в якій
знялася французька акторка Одрі Тоту. 31. У
модельному бізнесі — конкурс, який дає можливість підібрати найцікавіших із претендентів
для показу моделей одягу. 33. Хворобливий
потяг людини до крадіжок. 34. Швидкий музичний темп, швидший за алегро. 35. Стовпець друкарського набору, що має довільну
кількість рядків.
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певних дій у первісних народів. 20. Бог
кохання у давньогрецькій міфології. 22. У давньогрецькій міфології
дочка царя Пріама, пророчиця, віщуванням якої ніхто
не вірив. 23. Старовинне укріплення — п’ятикутна бойова споруда на розі фортечного муру. 25. Поєднання
різних стильових елементів в архітектурі, живописі.
28. Багаторічна декоративна рослина; дикий шафран.
30. Тягуча солодка маса, що є відходом цукробурякового виробництва; кормова патока. 31. Хімічний елемент, інертний газ, який застосовують у газосвітильних
лампах. 32. Реліктове дерево з дволопатевим листям.
Склала Христина ВЕСЕЛА
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Вертикально:.
1. Пластична різноколірна маса для ліплення
невеликих моделей, особливо популярна серед дітей. 2. Жорстока, груба людина, руйнівник34
культурних цінностей. 3. Півострів у Центральній Америці,
між Мексиканською затокою та Карибським морем.
4. Сукупність правил, що визначають порядок роботи на з’їздах, конференціях. 6. Місце, де розставлено
вулики з бджолами. 8. Пристрій для випромінювання
або приймання радіохвиль. 9. Пластинковий ударно-клавішний музичний інструмент, звук якого нагадує
дзеленчання дзвіночків. 13. Заробітна плата, зарібок.
14. Вид на місцевість згори, краєвид. 15. Металевий
грошовий знак. 16. Гостра суперечка, що супроводиться взаємними
докорами,
образами.
18. Заборона
Відповіді
на сканворд,
опублікований
у числі
31
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ОСІННІ РЕКОЛЕКЦІЇ ДЛЯ ПОЛІТЕХНІКІВ
Запрошуємо студентів і працівників узяти участь у реколекціях на тему „Божий дар сім’ї“, які триватимуть від 18.00 15 листопада до 15.00 17 листопада 2019 р. у приміщенні готелю Унівської
лаври.
Реколектант — академічний капелан Національного університету „Львівська політехніка“ доцент кафедри ХТС о. Тарас
Жеплинський.
Зацікавлених осіб просимо зголошуватися за електронною
адресою zheplynskyi@ukr.net.
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УВАГА! КОНКУРС
У Львівській політехніці оголошено конкурс монографій, підручників, навчальних посібників та довідкових видань на 2019 рік.
Конкурс традиційно відбуватиметься у таких номінаціях:
•• „Найкраща монографія“;
•• „Найкращий підручник“;
•• „Найкращий навчальний посібник“;
•• „Найкраще довідкове видання“.
Перший етап конкурсу тривав в навчально-наукових інститутах та Науково-технічній бібліотеці до
31 жовтня 2019 року. Другий, всеуніверситетський,
відбудеться 1–15 листопада 2019 року.
На конкурс можна подавати монографії, підручники, навчальні посібники та довідкові видання (довідники, термінологічні та тлумачні словники, альбоми, ювілейні та краєзнавчі видання) працівників
Львівської політехніки — індивідуальні чи у співавторстві з працівниками інших установ та вишів.
Докладнішу інформацію можна отримати в кімн. 341
головного корпусу (вчений секретар науково-
дослідної частини).

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, які видав Національний
університет „Львівська політехніка“:
студентський квиток № 12702630 на ім’я: Ткач Людмила Миколаївна;
студентський квиток № 12229203 на ім’я: Титенко Ірина Миколаївна;
студентський квиток на ім’я: Диня Андріана Ігорівна;
студентський квиток на ім’я: Стефанко Вікторія Іванівна;
диплом магістра ВК № 45990820 на ім’я: Ярема Роман Васильович;
студентський квиток на ім’я: Пастущак Анастасія Ігорівна;
студентський квиток № 12229067 на ім’я: Блищик Наталія
Сергіївна;
студентський квиток ВК № 12701042 на ім’я: Перевертайло
Костянтин Миколайович;
студентський квиток № 12702165 на ім’я: Остапчук Вікторія
Василівна;
студентський квиток на ім’я: Мусса Амро.

Колектив кафедри технології органічних продуктів
Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює
щире співчуття доцентові Тарасові Володимировичу
Чайківському з приводу смерті його
матері.
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