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ЯК ВИ СТАВИТЕСЯ ДО НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ?
9 листопада — День української писемності та мови.
Це надзвичайно важливе для
нас свято, адже мова — одна
з цеглинок, із якої формується культура, суспільство,
національна ідентичність.
Щоб бути хорошим громадянином держави, необхідно
не тільки знати свої права
та обов’язки, а й пам’ятати
про моральні норми суспільства, дотримуватися мовної
культури (правильна вимова,
знання норм і правил слововживання, вміння користуватися виразними засобами
мови).
Досконале знання рідної мови
— це показник культурного рівня розвитку людини.
Франсуа Вольтер, один із
найвизначніших французьких філософів-просвітників,
писав: „Чужу мову можна
вивчити за шість років, а
свою треба вчити все життя“.
Тому дуже символічно говорити про культуру мовлення
як про впровадження нового
правопису.
Новий український правопис викликав кардинально
різні враження та думки в
українців. У соціальних мережах, на конференціях, у
громадському транспорті,
на телебаченні та радіо, на
парах в університеті та на
газетних шпальтах — усі
дискутують щодо мовного
закону та нового правопису.
Комусь він дуже не подобається, мовляв, тільки-но
звикли до старого, та й навіщо спотворювати мову?
Хтось навпаки вважає, що
нам варто ставати дедалі унікальнішими, відмежовувати
себе від радянського й російського. Кожен має право
висловлюватися: позитивно
чи негативно. Найголовніше
— аргументовано.
Студенти ЗВО розповіли, як
ставляться до нового українського правопису, які його
плюси й мінуси, чи дотримуються правил та чи розмовляють/пишуть чистою літературною українською мовою.

Яна Турбал, студентка першого курсу Інституту
права, психології та інноваційної освіти:

„Ставлюся нейтрально“
До нового правопису ставлюся нейтрально. Чистою українською літературною мовою в повсякденному житті не розмовляю, лише на заняттях.
Використовую суржик, адже я з Херсона. Гадаю, нині
мало людей звертають увагу на новий український правопис. Але вважаю, що його важливо дотримуватися.
Анастасія Жук, студентка другого курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Міт“ і „етер“ не дуже звичні“
Загалом мені подобається новий правопис, адже
ми повертаємося до чистої української мови, а не
змосковщеної. Плюси — це те, що ми шануємо наше,
запроваджуємо щось нове, змінюємося і змінюємо Україну, відокремлюємося від Росії. Мінус лише один — те, що
деякі слова, як-ось „міт“ або „етер“ не дуже звичні, але думаю, що з часом
звикнемо. Важливо дотримуватися правил нового правопису української
мови, адже нам потрібні зміни, а починати необхідно зі себе.
Марта Верхомій, студентка першого курсу Інституту
права, психології та інноваційної освіти:

„Він відокремлює нашу
мову від російської“
Мені до вподоби не всі зміни: наприклад, не подобається „проєкт“, „траєкторія“. А подобається, що ввели
менше дефісів, адже на ЗНО з цим було складно. Також
подобається, що зберігають букву „ґ“, бо це родзинка української мови. Добре, що ввели фемінітиви. Новий правопис відокремлює нашу
мову від російської й інших слов’янських мов. Але не всі хочуть звикати до змін
і вивчати їх. Я доволі часто виправляю друзів. Важливо принаймні старатися говорити й писати відповідно до нового українського правопису, оскільки краще
спілкуватися з грамотною й обізнаною людиною, яка знає рідну мову.
Олена Мушинська, студентка четвертого курсу
факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка:

„Подобаються фемінітиви“
Найулюбленіша частина нового правопису для мене
є фемінітиви. Дотримуюся правопису і в розмовній
мові, і в журналістських матеріалах. Стараюся розмовляти літературною мовою, але несвідомо вживаю
галицькі діалектизми. Часто використовую російські слова
в контексті, суржик і помічаю, що така форма спілкування є модною серед
молодого покоління. Суржиком говорити ненормально. Щодо діалектизмів,
це навпаки — позитивне емоційне забарвлення мови. Звертаю увагу на очевидні помилки в листуванні, наприклад, „будь-ласка“ замість „будь ласка“.
Міркувала й опитувала Анастасія МИГИДЮК
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презентація

ЛОВИМО МОЖЛИВОСТІ РАЗОМ ІЗ „ЗАВТРА.UA“
31 жовтня у Львівській політехніці відбулася презентація
стипендіальної програми „Завтра.UA“ Фонду Віктора
Пінчука. Ольга Пермінова та Діана Мірзоєва, колишні
стипендіатки та студентки університету, розповіли
про можливості та переваги програми, як правильно
подати та оформити заявку на конкурс, етапи відбору
стипендіатів та підтримку, яку надає Фонд.

Щ

о це за програма?
„Завтра.UA“ — це програма
для амбіційної, креативної, творчої молоді, яка шукає себе, прагне
розвиватися, має лідерські якості,
поєднує наукову і громадську діяльність. У конкурсі можуть взяти
участь студенти 3–6 курсів денної
форми навчання вищих навчальних
закладів України.
к узяти участь?
Потрібно написати наукову роботу українською або англійською
мовами (вимоги та рекомендації
можна знайти на сайті програми),
зібрати необхідні документи, написати мотиваційний та надіслати
рекомендаційний листи від свого
наукового керівника, подати заявку
та чекати результатів.
тапи провадження конкурсу.
1 етап. 16 жовтня — 29 листопада. Прийом та реєстрація документів учасників в електронному
вигляді через форму реєстрації на
сайті програми www.zavtra.in.ua.

Я

Е

2 етап. Перший тур. Грудень
2019 — лютий 2020. Обробка зареєстрованих документів й оцінювання
рекомендаційного та мотиваційного
листів, обґрунтування дослідження.
3 етап. Другий тур. Лютий — березень 2020. Оцінювання конкурсних робіт незалежними фаховими
експертами та оцінка наукової діяльності конкурсантів.
4 етап. Третій тур. Березень —
квітень 2020. Оцінювання особис
тісного потенціалу конкурсантів під
час очних одноденних змагань.
5 етап. Травень 2020. Оголошення результатів конкурсу.
6 етап. Червень 2020. 13-й Молодіжний форум „Завтра.UA“.
о ви отримаєте?
Переможцям надається стипендія розміром 2240 грн від 1 червня 2020 року до 1 червня 2021 року.
Після перемоги вас додають у закриту групу стипендіатів усіх років,
які презентують тут свої соціальні й
наукові проєкти, програми, роблять

Щ

опитування, ставлять запитання й
отримують відповіді. Переможці
відвідують Форум молодих лідерів
та тематичні табори.
Форум молодих лідерів у рамках
Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES) — це дискусійна платформа, на якій молодь
ділиться своїми ідеями, обговорює
ідеї інших, шукає відповіді на актуальні питання та способи розв’язання сучасних проблем. Також
стипендіати їздять у тематичні табори „You Camp“ та „Climate Change
Camp“, в яких частину часу стипендіати працюють над проєктами в
команді, іншу частину часу знайомляться один з одним, обмінюються
досвідом та діляться враженнями.
Студенти мають можливість долучатися до тренінгів, воркшопів, майстер-класів, побувати на зустрічах
із відомими особистостями та лідерами думок.
ідтримка учасників.
Після перемоги стипендіати
отримують фінансову (необхідно
надіслати заяву, опис і бюджет проєкту), партнерську (налагодження
контактів та зв’язків зі спеціалістами різних галузей), експертну (консультації експертів) та інформаційну
(інформаційний супровід проєктів
стипендіатів через канали комунікацій партнерів) підтримки.
Анастасія МИГИДЮК

П

інновації в освіті

КРИТЕРІЙ УСПІХУ — КРИВА ЗАБУВАННЯ
На початку цього навчального року Інститут права
та психології перейменували на Інститут права,
психології та інноваційної освіти. Про інновації у
педагогіці розповідає завідувач кафедри педагогіки
та інноваційної освіти Юрій Козловський.
Педагогіку іноді ототожнюють
із освітою. Однак педагогіка —
фундаментальна наука, тобто наука про освіту. Натомість освітній
процес дещо ширший. Він містить
самовдосконалення та самоосвіту
особистості, котрі і є основою сучасних інновацій.

Загалом педагогічний процес
складається з цілей, принципів, змісту, методів, засобів і форм.
Ціль професійної освіти завжди спрямована на підготовку компетентного фахівця, але без постійного оноволення змістового і
процесуального аспектів навчан-

ня компетентнісний підхід не буде
ефективним.
До класичних принципів доступності, науковості, наочності нині доцільно додати інноваційний принцип
самовдосконалення особистості.
Щодо змісту й обсягу знань професійної підготовки, то це глобальна
проблема нашої освітньої системи.
Хочу навести неофіційну статистику:
лише 7% учнів і 11% студентів зберігають інтерес до навчання на час
завершення навчального закладу.
Можливо, розчарування пов’язане
Закінчення на 5 с. m
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СТУДІЇ

секрети успіху

„ЗОЛОТЕ“ ПРАВИЛО ХРИСТИНИ ІВАНЮК

Наука приваблювала її ще в
студентські роки. Однак після четвертого курсу зустріла свою долю,
вийшла заміж. Та це не перешкодило їй закінчити магістратуру, вступити до аспірантури. А потім була
декретна відпустка. Сім’я й особ
ливо маленька донечка вимагали
уваги, тому цей етап свого життя
присвятила найближчій родині.
Коли відпустка закінчилася, чоловік
підтримав її бажання продовжити
навчання, взявши чимало клопотів
на себе.
Відразу виробила своє „золоте“ правило: робота залишається
на роботі, а вдома — родина. Це
дозволило Христині не лише успішно навчатися, а й навіть отримати
премію ЛОДА для молодих науковців (нині має премію від Львівської
системи дослідників).
— Пригадую, професори Павло
Стахіра і Владислав Черпак постійно допізна щось досліджували, все
довкола них світилося, тож мене зацікавило, як все це працює, — пригадує Христина Богданівна. — Це
запримітив Павло Йосипович і дав
мені перше завдання. Лише згодом
зрозуміла, що це було тестом-перевіркою моїх навичок, знань, вміння самостійно доводити справу до
кінця, працювати в колективі. Отак
мене взяли в групу органічної електроніки (Павло Стахіра й став моїм
„хресним батьком“ у науці). Для
мене те, що роблю, дуже цікаве: я
тим живу, досліджую, виявляю різні ефекти. Переді мною завжди питання: чому так, а не інакше? Коли
знаходиш відповідь, це окрилює.
Писала кандидатську роботу,
захистила її і паралельно — брала
участь у різних українських і міжнародних проєктах.
Ще в аспірантурі спільно з командою впродовж 2018 року успішно виконала проєкт „Розроблення
інтегрованих органічних електрон
них пристроїв візуалізації ближнього інфрачервоного випромінювання“, який фінансував Державний

| Світлина Катерини Гречин

Докторантку Христину Іванюк добре знають молоді
науковці кафедри електронних приладів ІТРЕ,
інститутів університету та інших ЗВО Львова, України
й закордоння.

фонд фундаментальних досліджень.
Консультантом був Павло Стахіра.
Він із самого початку співпраці привчав працювати самостійно, „виходити з-під професорського крила
на свою стежину“. Тоді молоді науковці під керівництвом Христини
Іванюк розробляли комплекс подвійного призначення — для військової техніки і для біомедицини.
Про свої здобутки писали у статтях,
які є в наукометричних базах даних,
зокрема у Scopus. Для неї ця тема
актуальна і досі, тож має надію й
далі працювати над нею.
Здобутками молодої науковиці
зацікавився завідувач кафедри професор Зенон Готра, адже в її списку
— керівництво кількома проєктами
для молодих науковців, 17 статей
в Scopus, що мають імпакт-фактор вище трьох, тези міжнародних
конференцій, працює над монографією, що побачить світ наприкінці
цього чи на початку наступного
року. Тож запропонував вступати
до докторантури. Нині Христина
Богданівна навчається на першому
курсі докторантури (науковий консультант — Павло Стахіра) і далі
керує кількома проєктами для молодих учених.
— Ми фундаментально досліджуємо органічні напівпровідники, їхнє прикладне застосування
в органічній електроніці (держбюджетна тематика для молодих на-

уковців), — розповідає Христина
Іванюк. — Якщо раніше зосереджувалися на інфрачервоному випромінюванні, то тепер — на дисплейних та освітлювальних технологіях.
У цьому проєкті співпрацюємо
лише з українськими науковцями.
А ще долучилися до проєкту в
рамках програми „Горизонт-2020“,
який виграли цьогоріч (координатори: Каунаський технологічний
університет, від Львівської політехніки — Павло Стахіра). Частину досліджень роблять у Каунасі,
частину — у Львові. Проєкт має на
меті налагодити тісну й конструктивну співпрацю між університетами і заводами. Для політехніків це
— новий досвід.
У прийдешньому році братимуть участь ще й в українсько-литовському проєкті і працюватимуть
над дуже актуальною темою —
світловипромінювальними структурами білого кольору свічення,
які мали б прийти на заміну шкідливих для здоров’я людини ртутних
та світлодіодних ламп.
Секрет свого успіху науковиця
вбачає у любові до того, що робить:
— Якщо кожного ранку із задоволенням ідеш на роботу, а після
роботи із усмішкою поспішаєш до
родини — чудово. Тоді все встигаєш, маєш конкретні результати,
успіх. Звичайно, якби я сконцентрувалася лише на роботі, то досягла б більшого, але втратила б
сім’ю й навпаки. Своїми успіхами
завдячую не лише родині, а й колегам по роботі, зокрема моєму
науковому „хресному“.
Христина Богданівна вважає,
що молоді не варто боятися йти в
науку, особливо, коли вона активна, вміє долати труднощі, любить
працювати й реалізовувати задумане.
— Працюючи над кандидатською, паралельно треба активно
докладатися й до іншої роботи, що
є доповненням дослідження, —
вважає докторантка. — На жаль,
органічною електронікою в Україні не займаються, та можна брати
участь у закордонних і держбюджетних проєктах. У Політехніці є
багато таких можливостей.
Катерина ГРЕЧИН
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інновації в освіті

КРИТЕРІЙ УСПІХУ — КРИВА ЗАБУВАННЯ
m Закінчення. Початок на 3 с.

з пережитками радянської системи, коли студент поставлений у вузькі рамки навчального плану. На
сьогодні дозволено 25% вибіркових дисциплін, але це не розв'язує
проблеми: студент мусить скласти
доволі значний обсяг навчального
матеріалу, інакше його відрахують.
У нашому університеті вже тривалий час існують повторні курси, які
дають студентам шанс виправити
ситуацію та продовжувати навчання. Зауважу, що в американських
університетах тривалість навчання
може досягати 10 років: студент має
виконати свою навчальну програму
обсягом 240 кредитів, а складати
іспити в міру засвоєння знань.
Студентові можна дати дуже багато інформації, запам’ятає він її по
експоненті. Але критерієм успіху є
крива забування. Без активного використання інформація залишається
у пам’яті зазвичай на рівні 20%.
Ефективним виходом із ситуації є
інтегровані навчальні програми (так
звана дуальна освіта, коли університет готує студента спільно з роботодавцем), тоді згадана крива або перейде в криву насичення, або почне
зростати. Власне, на такий результат і спрямований компетентнісний
підхід в освіті.
Водночас цей підхід дещо знівелював власне знання, які є фундаментом будь-якої освіти та й будьякої діяльності людини. На жаль,
засвоєнню знань на всіх освітніх
рівнях приділяють недостатньо уваги. Хоча знаннєва парадигма освіти
не є вичерпною, але є необхідною
умовою подальшого розвитку освіти
і фахівця.
В інноваціях ми звикли говорити
про борди, дошки, чудодійні технічні засоби навчання, забуваючи, що
серцевиною освіти є її зміст, а засоби його реалізування — важливими,
але все ж підпорядкованими загальним цілям освіти. Іншими словами,
ключовим є наповнення змісту, а
воно часто губиться за зовнішніми
атрибутами.
Чому нині говоримо про недостатній рівень підготовки випускників шкіл? Чому існує інститут репетиторства? Тому що учні просто не
можуть засвоїти величезного обсягу

знань, який передбачений навчальними програмами. Відтак проблема
полягає не тільки в якості викладання, яка в нас, за оцінкою світових організацій, також є не на найвищому
рівні. За даними Давоського економічного форуму, за якістю адміністрування освіти і якістю вчителя
Україна — на 90-му і нижчих місцях
серед 137–140 країн. Це проблема,
яку треба розв'язувати.
Передовсім, треба розвивати
критичне мислення у вчителів та
викладачів. Так, їм важко щось змінювати в обсязі і змісті освіти, але
позитивні зміни важливо починати зі
себе. Наприклад, широкі можливості дають ділові та рольові ігри, контекстне та імітаційне навчання тощо.
Дискусійне питання щодо модульного навчання: ми вже від нього наче відійшли, водночас у світі до
модульного навчання зараз повертаються. Можливо, більш ефективний модуль є не часовий розбитий, а
власне змістовий. Низка досліджень
підтверджують, що модульне навчання дає позитивний ефект.
Важливо позиціонувати вчителя
не як одноосібного керівника, який
має перевагу над студентом, а як
людину, яка сьогодні знає більше і
вміє передати ці знання. Якщо використовувати принцип партнерства — учень і вчитель чи студент
і викладач, тоді зовсім по-іншому
сприймається не тільки навчальний матеріал, а й виникає інша аура
спілкування. У Польщі, в Німеччині,
у Балтійських державах я бачив, що
в них викладач — не хтось вищий,
сильніший, кращий, а колега, який
скеровує роботу студента. І ми мусимо долати старі уявлення і по-новому будувати процес спілкування.
Назву ще два важливі напрями
реалізування інноваційних можливостей освіти на рівні університету:
дистанційна освіта й дуальна.
Львівська політехніка перша в
Україні почала готувати викладачів
дистанційного навчання. У США таку
форму навчання вважають найбільш
дієвою.
Колись у радянській освіті переважав предметний підхід: вивчив —
склав. Нині застосовуємо проблемне навчання: потрібно розв’язати
проблему, працівник іде навчатися,
тобто вчить саме те, що йому по-

трібно для виконання конкретного
завдання.
Особливо така система поширена у сфері ІТ — метод проєктів.
В ІТ-компаніях для розв’язання конкретних завдань створюють групу з
кількох осіб і призначають їм ментора. Він не дає їм фундаментальних
знань, а скеровує на розв'язання
цього конкретного завдання.

Я

к поширити цю концепцію по
всій Політехніці?
— Наразі більше працюємо з
учителями. На базі лабораторії інноваційних педагогічних технологій на
кафедрі створено Центр інноваційних освітніх технологій. І фактично
всі технології (ІКТ в освіті, борди,
гугл-сервіси і багато іншого) ми намагаємося впровадити для вчителів
усієї України (минулого року в нас
пройшло підвищення кваліфікації
близько 600 учителів). Якщо раніше вони навчалися в нас за власні
кошти, то завдяки ухваленому в липні положенню про підвищення кваліфікації, яке передбачає виділення
державних коштів, розраховуємо,
що наші інноваційні методи навчання приваблять ще більше охочих.
Ми побудували навчання так,
щоб передати вчителям те, що потрібно їм. Скажімо, минулого року
навчали вчителів працювати з мультибордами. Тут слід відійти від надто теоретизованих педагогічних
принципів. Адже для впровадження
в навчальному закладі інновації необхідна методика і відповідна технологія: як зробити це на практиці.
Для викладачів університету в
наших найближчих планах — подати педагогічні аспекти щодо дистанційного навчання. Потрібні чіткі
педагогічні орієнтири, як подати
інформацію у віртуальне навчальне середовище, щоб вона легше
сприймалася. Плануємо ознайомити з педагогічними аспектами одного-двох працівників кафедри: якщо
їх це зацікавить, ми зробимо таке
навчання масштабнішим.
Адже інновації в освіті — це не
лише комп’ютерні технології (мультиборди, сучасні засоби навчання),
а і зміст, і форми, і методи. А головне — особистість того, хто цю освіту
отримує.
Підготувала Тетяна ПАСОВИЧ
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ВІД ДОЦЕНТА ПОЛІТЕХНІКИ —
ДО ГОЛОВНОГО АРХІТЕКТОРА ЛЬВОВА
Уже третій тиждень обов’язки заступника директора департаменту —
начальника управління архітектури та урбаністики департаменту
містобудування Львівської міської ради виконує Антон Коломєйцев —
колишній доцент кафедри архітектурного проєктування та інженерії
Інституту архітектури. „Аудиторія“ з’ясувала, які плани у нового
головного архітектора та чи продовжить він викладати.
Антон Коломєйцев
працюватиме у ЛМР за
контрактом, поки не визначать переможця конкурсу на посаду головного архітектора. Але його
співпраця з департаментом містобудування почалася значно раніше. Коломєйцев упродовж п’яти
років був членом містобудівної ради — дорадчого
органу при управлінні архітектури та урбаністики
ЛМР. Він, як представник
Львівської політехніки,
працював над окремими
проєктами, ідеями міського розвитку. Зокрема є
проєктантом інтегрованої
концепції розвитку міста
Львова.
За словами Антона
Коломєйцева, 2016 року
стало зрозуміло, що генеральний план міста —
основний містобудівний
документ, який затвердили 2010 року, втратив
актуальність у певних аспектах. Тоді йому як члену містобудівної ради запропонували долучитись
до процесу формування
завдань щодо майбутніх змін генплану. Тісна
співпраця з Віденським
технічним університетом
та вивчення досвіду міст,
що успішно розвиваються на основі інтегрованих
концепцій, дали архітекторам розуміння того, як
треба змінювати Львів.
— Завдання, які ми визначили, формуються на
основі інтегрованих концепцій розвитку міста.

Вони передбачають залучення різних відділів міськради, масштабне публічне обговорення окремих
аспектів міського розвитку і вироблення комплексної схеми дій. На той час
у Львові Центр німецького
товариства міжнародного
співробітництва саме завершив роботу з одним із
проєктів. Почався інший,
присвячений інтегрованому розвитку міст України.
Такий збіг обставин зіграв
нам на руку. На конкурсі я
переміг як проєктант концепції й продовжив роботу, — розповідає начальник управління архітектури та урбаністики.
Тепер Антон Коломєйцев із командою працюють
над викликами, що постали з розвитком міста.
Здавалося б, Львів розростається, адже багатоповерхівки доволі швидко
постають у різних його частинах. Та кількість мешканців залишається стабільною й, навпаки, може
знизитися на декілька тисяч унаслідок зниження
народжуваності та через
бажання багатьох львів’ян
жити на периферії у приватних будинках. Головний
архітектор каже:
— Завжди навколо міст
утворюються зони субурбаністичних поселень.
Ця тенденція шкідлива
для урбаністики. Кожна
родина, яка живе у приватному житлі доволі далеко, має автомобіль. У
певній годині всі в’їжджа-

ють до міста. Так і маємо
шалене навантаження на
радіальні й концентричні вулиці. Наше завдання
— розвиток Львова як пішохідного міста, як міста
громадського транспорту.
Це важливо передусім для
екологічної ситуації.
Уже напрацьований
план розвитку сталої мобільності. Він передбачає,
що у центральній частині
міста домінуватиме громадський транспорт, який
є найпопулярнішим видом
транспорту Львова сьогодні. Місто закуповує багато
трамваїв, електробусів,
автобусів, тролейбусів і
тим самим декларує свою
спрямованість на розвиток
громадського транспорту.
Зрозуміло, що між окремими районами транзит
повинен бути забезпечений зокрема й за допомогою приватних автівок,
тому там ці два види мобільності мають існувати
на паритетних умовах із
пріоритетом громадського
транспорту.
Коломєйцев наголосив,
що просторовий розвиток
Львова як міста компактного є наріжним каменем
інтегрованої концепції.
Простори не мають пустувати. Наприклад, постіндустріальні та комунально-складські території, які
на сьогодні є пустками,
можна ефективно використовувати, облаштовуючи там коворкінги, громадські осередки. Архітектор
пояснює:

— Ідея компактного
міста у тому, щоб кожен
район був самодостатній.
Поруч із центром мають
бути сформовані субцентри, але так, щоб Львів
територіально не розростався. Треба акцентувати увагу не на масштабних забудовах за межами
міста, а концентрувати
основний розвиток безпосередньо в ньому.
Львів приваблює людей наукомісткими галузями, ІТ, іншими. Росте
сфера послуг і виробництво товарів. Відбувається
реорганізація, будівництво нових підприємств,
формування індустріальних зон. Розвивається
економіка. Тому й популярне житлове та офісне
будівництво.
— У Львові на кожну
людину припадає близько
23 м.кв. житлової площі. У
західних містах — Цюриху,
Відні — житлова площа на
особу становить 40 м.кв. В
одній квартирі у нас часто
живуть декілька поколінь.
А якщо у Львові й надалі
все буде добре з економікою, люди почнуть так
само покращувати свої
житлові умови, робити їх
комфортними.
Важливою галуззю для
Львова є туризм. Усі потоки охочих подивитися на
Львів концентруються у
центрі. Антон Коломєйцев
каже, що варто розширювати горизонти:
— Цінною є й міжвоєнна архітектура, яку зосереджено південніше центру, сецесійна архітектура
Нового Світу. Мені здається, що потенціал тієї
ж Львівської політехніки
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як туристичного об’єкту
треба взяти на озброєння.
Міська рада активно працює над розвитком нових
туристичних напрямів і
створенням континуальних зв’язків між центром і
пам’ятками периферії.
Нова посада змусила
Коломєйцева відійти від
роботи доцента кафедри
архітектурного проєкту-

вання та інженерії Інституту архітектури. Але згодом він планує поєднувати обидві роботи.
Окрім цього, Антон Коломєйцев каже, що Львів
потребує фахівців у галузі
будівництва та архітектури. Розвиватися є куди,
аби лише було бажання.
З цього приводу він дав
декілька порад студентам

СТУДІЇ
і випускникам Львівської
політехніки:
— Раджу з більшою
цікавістю ставитися до
свого фаху, бо можливості містобудівельника,
архітектора дуже широкі.
Вони можуть зайнятися
проєктуванням, а можуть
і графічним дизайном. На
жаль, архітектура — не
та галузь, де можна бага-
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то заробити, також це не
та сфера, де можна мало
часу приділяти своєму
фахові. Це галузь, куди
залучено великі кошти,
великі трудові ресурси,
від окремих рішень залежить якість середовища
існування людей.
Спілкувалася
Ольга МАЦЬКІВ

проєкт

ДАВНІЙ ЗВЕНИГОРОД: МИНУЛЕ В МАЙБУТНЬОМУ

Раніше, у червні, автори оприлюднили концепцію парку. Тоді це
ще була радше ідея, а нині проєкт
стартував. Для публіки вперше
показали чотирихвилинну відеоекскурсію Звенигородом — містом, яке існувало майже тисячу
років тому. Окрім цього, присутні
могли переглянути бренд-бук історико-культурного парку. Цікаво, що це — тривимірна реконструкція.

Про Звенигород
Місто існувало від ХІ до ХІІІ століття. Його заснування пов’язують
із Володарем — правнуком Ярослава Мудрого.
Поселення було економічно
розвинене: тут обробляли болотну руду, виплавляли залізо,
заготовляли деревину. Також у
Звенигороді був високий рівень
ремісничих виробництв, зокрема ювелірного, косторізного,
склоробного, шевського, деревообробного, ковальського, гончарного тощо. Про це свідчать
артефакти, знайдені на території.
Місто сполучали з торговими магістралями. Розквіт княжого граду
припав на ХІІ століття. Загальна
його площа становила 139,5 га.
До середини ХІІІ століття Звенигород відбивав усі напади, а тоді
монголи на чолі з ханом Батиєм
вщент спалили місто.

| Світлина Марії Масюк

У Львівській політехніці 30 жовтня презентували
проєкт „Древній Звенигород: брендинг та промоція“.

Проєкт Історикокультурного парку
Звенигород тепер — це село у
Пустомитівському районі, що за
25 км від Львова, яке має хорошу інфраструктуру та сполучення. Саме це, на думку авторів ідеї,
може приваблювати відвідувачів.
— Місцеві жителі пам’ятають
дослідження, які здійснювали в
п’ятдесятих роках минулого століття. У часи незалежності останні
дослідження провадили 2010 року.
Після цього аж до 2017 року нічого
не робили. Звенигород потребує
збереження, — розповідає Наталія
Войцещук.
Майбутній парк охоплюватиме
понад 30 га. Доцент кафедри архітектури та реставрації Інституту архітектури Василь Петрик зазначає,
що йдеться про територію Древнього Звенигорода, яку найбільш досліджено. Це стане першим історико-культурним парком на території
пам’ятки археології національного
значення. На його облаштування

передбачено витратити 12 млн грн.
Парк має поєднувати відпочинкову, культурну, наукову, музейну
та освітню функції. Зазначимо, що
старовинне місто не відбудовуватимуть, а окреслять його головні
елементи: територію давнього городища, центральну площу тощо.
Відвідувачі зможуть побачити, яким
був парк, завдяки 3D реконструкціям, інформаційним стендам, артінсталяціям. Усі елементи створять
на основі матеріалів архітектурних
досліджень. Автори зазначають,
що Звенигород унікальний тим, що
після ХІІІ століття тут міст уже не
будували й увесь культурний шар
зберігся в ґрунті.
Вхід на територію об’єкта буде
платний. Ділянку зроблять відкритою для відвідувачів: прокладуть
веломаршрути та хідники, облаштують підсвітку, озеленять.
Пані Войцещук зазначає, що
метою є зробити так, щоб парк був
оригінальний для всіх відвідувачів.
Тому вони комунікували з дітьми,
запитували, що їм буде цікаво. Результатом обговорень стане майданчик для дітвори в княжому стилі.
Його поділять на дві зони, розділені
містком та водою. Будуть тут гойдалки, лазанки, гірки з дерев’яних
конструкцій, галереї тощо.
Окрім цього, у парку розташують дві інсталяції: „Ліс із частоколу“
та „Шахи“. Перша складатиметься з
дерев’яних паль, а друга — з плит
та скульптур у вигляді середньовічних шахових фігур.
Офіційне відкриття запланували
на 2020 рік.
Марія МАСЮК
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1950 — ПЕРШІЙ
ПОЛОВИНІ 1960-Х РР.
Усередині 1960-х рр. науково-дослідні роботи
в інституті велися за 58 напрямами, хоча
провідними залишалися такі: створення
унікальної електронно-вимірювальної апаратури;
автоматизація виробничих процесів у приладо- і
машинобудуванні; автоматизація і диспетчеризація
процесів добування нафти; отримання мономерів
методом піролізу нафтових продуктів; синтез
нових органічних перекисних сполук для
отримання полімерних матеріалів та виробів із них;
розроблення полегшених залізобетонних збірних
конструкцій.
Науково-дослідні роботи за
найважливішою тематикою виконували найбільші лабораторії науково-дослідного сектора:
експериментальна лабораторія
№ 1, експериментальна лабораторія № 3 при кафедрі технології
машинобудування, верстатів й
інструментів, експериментальна лабораторія № 4 при кафедрі
електричних машин та лабораторіями при кафедрах органічної хімії, загальної і неорганічної хімії,
технології силікатів.
На 1964 р. понад 75% науково-дослідних робіт інституту стосувалися розроблення нової техніки. Високою результативністю
відзначалася експериментальна
лабораторія електровимірювальної апаратури під керівництвом
доцента Б. Швецького. У 1964 р.
у штаті цього наукового підрозділу було майже 200 осіб, які за
завданням промислових і наукових організацій працювали над
розробкою нових електронних вимірювальних приладів. Апаратуру,
яку створив колектив лабораторії,
часто експонували на всесвітніх,
республіканських та міжнародних
виставках, а його працівників нагородили понад півсотнею золотих і срібних медалей, дипломів й
грамот.
Упродовж багатьох років колектив кафедри органічної хімії під
керівництвом професора Т. ЮрЗакінчення. Початок у ч. 32

женка працював над проблемами
синтезу і застосування органічних
перекисних сполук. До 1964 р.
вдалося синтезувати понад сотню
окремих сполук, серед яких ефективні ініціатори для виробництва
синтетичного каучуку й агенти
вулканізації.
Наукові співробітники кафедри
технології нафти газу під керівництвом професора Б. Гриненка
вивчали проблеми одержання високооктанових бензинів і виробництва олефінів (газоподібних рідких) та найпростіших ароматичних
вуглеводнів.
На кафедрі електричних станцій, мереж і систем розробили й
передали в експлуатацію у різних
системах нові типи підвісних ізоляторів: ПСУ-45, ПСГ-4,5 та ШСД35.
Водночас освоювали нові сфери дослідницької роботи. Зокрема
розробляли способи одночасної
передачі електричної енергії постійним і змінним струмом спільними лініями електромереж, працювали над пошуком ефективних
засобів боротьби з хворобами
сільськогосподарських культур і
стимулювання розвитку рослин,
а також створювали індивідуальні
машини для екзаменування і навчання.
Ростислав МЕЛЬНИК,
старший викладач кафедри
історії, музеєзнавства та
культурної спадщини ІГСН

коротко
З нагоди Дня української писемності та мови традиційно
відбудеться всеукраїнський
радіодиктант. Українське радіо розпочне щорічну акцію
8 листопада 2019 року об 11.00.
Цього року автор Олександр
Авраменко внесе в текст кілька
елементів на перевірку нової
редакції чинного правопису.
Цього року вперше диктант
можна буде перевірити вже за
15 хвилин після його написання.
За цей час (11.45–12.00) охочі
зможуть надіслати свій текст
(фото, скан або скріншот із
вказаною зворотною адресою)
на електронну скриньку Українського радіо (rd@nrcu.gov.
ua), або у приватні п0овідомлення на сторінці Українського
радіо у Фейсбук (UA: Українське радіо), або на вайбер —
097-107-107-9. Повідомлення треба надсилати на одну
з адрес, не дублюючи на всі.
Автори безпомилкових диктантів отримають заохочувальні
призи.
Міністерство освіти і науки
внесе деякі зміни до ЗНО в
магістратуру. Йдеться про
правничі дисципліни — тестування мають враховувати
внесені зміни та доповнення
до чинного законодавства.
Усі зацікавлені особи можуть
надсилати свої пропозиції до
Програми другого блоку єдиного фахового вступного випробування — тесту з восьми
базових правничих дисциплін,
яке складають вступники при
вступі до магістратури, до листопада 2019 року.
Мешканцям окупованих територій України полегшать
вступ у ЗВО. Про ці та інші
плани розповіла очільниця
МОН Ганна Новосад під час
провадження Форуму Єдності в
Маріуполі. Крім цього, за її словами, в роботі з окупованими
територіями пріоритетами для
відомства є якісніша дистанційна шкільна освіта, розвиток
програм психологічної допомоги для учнів на лінії розмежування та адаптації вступників з
окупованих територій в українських закладах освіти.
За матеріалами
інформагенцій та МОН
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майстерклас

ОРАТОРИ ВРЯТУЮТЬ ПЛАНЕТУ
Поради від UNICEF та AIESEC, як підвищити ораторські
здібності, й до того ж подбати про природу.
Передусім варто визнати дві речі:
Багато хто з нас боїться публічних виступів.
Екологічне становище, м’яко кажучи, не в
найкращому стані, і ми
самі тут винні.
Ви можете спитати:
„Що взагалі спільного
між цими твердженнями?“. Світова організація
UNICEF спільно із AIESEC
відповідають чітко: ви
можете вбити двох зайців одним пострілом.
Як? Пояснюємо.
Сучасну молодь важко здивувати фактом,
що людство губить себе.
Обізнаність людей від
16 і до 24 років у галузі
екології найвища серед
усього населення. Тому
немає сенсу читати лекції для студентів.
Діти шкільного віку
натомість можуть дізнатися про власну відповідальність за природу
лише на уроках біології й
то — у загальних рисах.
Зацікавленість школяра
у збереженні довкілля
зазвичай починається з
усвідомленої ініціативи
приблизно в 15 років.
Саме тому раніше роз-

повідати про це дітям =
інвестувати в життя планети. AIESEC та UNICEF
пропонують саме вам,
студентам, долучитися
до цього.
„Але як я зможу виступати перед незнайомою публікою, якщо я
перед знайомою ледве
справляюся?“, — можете запитати. Щоб упевненіше провести урок
перед дітьми, експерти
підготували для цього
декілька рекомендацій.

Як домогтися
успіху
в презентуванні?
1. Дотримуйтеся чіткого плану: вітання 
вступне слово  загальні положення + статистика  інтерактив + конкретика  відповіді на
питання  завершення.
2. Будьте
активні:
пам’ятайте, що рухомому об'єкту простіше
втримати на собі увагу.
Але не перестарайтеся.
3. Будьте готові до
розмаїтої публіки.
4. Не бійтеся помилятися. Припуститися помилки — не кінець світу.

5. Керуйте авдиторією: зазвичай люди бояться ставити перше
питання. Якщо активність низька, пробуйте
метод „Зазвичай людям
цікаво дізнатися про…“.
Друге питання вже не
виглядає для людей таким страшним, як перше.

Як працювати
зі школярами?
1. Веселіться! Серйозності в них вистачає на
уроках.
2. Переконайтеся, що
вашого матеріалу вистачить на 45 хвилин.
Дуже часто під час виступу текст швидко закінчується через те, що
поспішаєте, бо збуджені. На цей випадок краще мати запасні методи,
як-ось додаткові питання до зали чи відео.
3. Пам’ятайте, що ви
є капітаном лекції. Те,
як вона мине, залежить
лише від вас.
4. Повторюйте
головну тезу виступу.
У випадку з екологією
це може бути щось на
кшталт „Нам усім хочеться жити на чистій
планеті“.
5. Пояснюйте нові слова. Більшість дітей на
підсвідомому рівні розуміють, що смітити —
не можна. Вам залишається лише спорядити їх
необхідними знаннями і
термінами.
6. Намагайтеся зацікавити всіх. Якщо в класі є
3–5 активних слухачів —
це чудово, але важливо
до обговорення залучити й менш зацікавлених.

7. Спрощуйте. Ваші реципієнти — не доктори
наук. Дайте їм знання,
але подайте їх так, щоб
вони зрозуміли.
8. Пам'ятайте: 5-ті і
9-ті класи — різні. Те,
що ви зможете робити
перед одними, не спрацює перед іншими.
9. Дайте їм поговорити. Діти обожнюють
розмовляти, особливо
5-ті–6-ті класи. Надайте
їм таку можливість! Нехай розкажуть про себе.
Зі старшими — трохи
складніше, але й вони
не проти оповісти щось,
якщо правильно їх спитати.
10.Попросіть учительку
залишитися в класі. Ви
прийшли в конкретний
клас уперше і, певно,
востаннє. Ваша мета —
поінформувати. Щоб не
відволікатися на втихомирення дітей, завчасу переконайтеся, що
класний керівник нікуди
не піде.
11. Але найголовніше —
не бійтеся спробувати.
Звичайно, заклики до
студентів зі сторінок газети у вільний час піти
до школи та читати лекції, можливо, виглядають
божевільними, але, повірте, — воно того варте.
Це неймовірний досвід!
12.Докладніше про методику викладання таких уроків можна дізнатися на офіційному сайті
World’s Largest Lesson.
Микита ГАВРИЛЮК
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ПРОСВІТА

незабутня екскурсія

ДОРОГА ДО ЮРІЯ ЛИПИ
У дні, коли звиродніла шопіндустрія нав’язувала нам свої
цінності аля хеловін, просвітяни Львівської політехніки
вирішили пом’янути душі тих, хто жив і відійшов у вічність
з Україною в серці і, очевидно, десь там на небі молиться
за її щасливу долю.
Наш маршрут пролягав на Яворівщину, у місця, пов’язані з великими
українцями — лікарем й
ідеологом українського
націоналізму Юрієм Липою і Митрополитом Андреєм Шептицьким.
У Яворові, в актовій
залі міського Народного
дому політехніки оглянули фільм про Юрія Липу,
відвідали Центральну
районну бібліотеку його
імені, у якій зберігаються
унікальні видання письменника. Про них нам
розповіла завідувачка
відділу обслуговування
Лариса Ходєєва. (фото)
Друга зупинка —
с. Шутово, де і було знайдено закатоване енкаведистами тіло лікаря. Політехнічна громада схиляє
голови та кладе сумні
осінні квіти до пам’ятного

Хреста. А доньки-близнята просвітянки Любові
Паляниці — першокурсниці Христина й Оксана
зворушливо виконують
пісню „Йшли селом партизани“.
Сповнені додатковою
енергією, ми вирушаємо
до місця вічного спочинку
Юрія Липи — села Бунева. Схиляємо голови, запалюємо свічки, кладемо
квіти в знак шани.
Отець Тарас Жеплинський спільно з нами
править панахиду, по закінченні якої розповідає
родинну історію: як перед
навалою більшовиків до
його дідуся — старенького священника с. Наконечне друге, що неподалік
Бунева, приходив Юрій
Липа порадитися, що їм
далі робити. Вони обидва
були людьми великого

чину і відповідальности, тому вирішили
залишитися зі своїм
народом.
До слова, о. Тарас сповнив волю
політехніків і поїхав
із нами напередодні SSМогила Юрія Липи
поважного ювілею — наснажує до боротьби
90-річчя свого батька,
знаного бандуриста Бог- покійну дружину Марту,
дана Жеплинського. Хай доньку великого українщастить Вам, отче, і ва- ця.
шому батькові, бо чимало
Вирушаємо далі — до
доброго чините на землі! села Прилбичі, родинноНаш автобус під’їж- го гнізда Шептицьких. У
джає до амбулаторії музеї-садибі нам розпос. Бунева, де лікував відають про родину ШепЮрій Липа. Його зять тицьких і її трагічну долю,
доцент Володимир Гу- про те, як розправлялися
менецький (колишній з ними „визволителі“, надекан факультету тех- віть руйнували стіни санології органічних речо- диби й усипальниці, щоб
вин) поділився далеко не стерти саму згадку про
всім відомими спогада- те, що тут мешкала ця
ми про родину, зокрема славна шляхетна родина.
про свою, нині, на жаль, До речі, як не дивно, сьо-

SSКвіти від просвітян — до підніжжя пам’ятника Андрею та
Климентію Шептицьким у Прилбичах

SSУ храмі Пресвятої
Богородиці (Прилбичі)
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годні стара церква Прилбич, у якій колись правив
Андрей Шептицький, не
належить греко-католицькій громаді. Вразив
своєю унікальністю й
новітній храм УГКЦ —
церква Пресвятої Богородиці.
Наша подорож завершувалася у Новояворівському краєзнавчому
музеї, в якому так багато яворівської вишивки. Саме тут дитячий
театральний колектив
„Вишенька“ ПК „Кристал“ продемонстрував
нам постановку поеми
Ю. Липи „Сон про ярма-

ПРОСВІТА

рок“. Як завжди, на
висоті був виступ ансамблю естрадної пісні
політехніків „Сузір’я“.
А логічну крапку
нашій екскурсії зробив
доктор філософських
наук, професор Олег
Гринів, який розповів
про своє нове видання
про Юрія Липу „Підкова у спадок“ (читайте
„Аудиторію“, ч. 32).
Голова „Просвіти“
Львівської політехніки SSУ районній бібліотеці
професорка Христина м. Яворова
Бурштинська від усього колективу подякувала ла про те, що саме Олег
йому за вагому просвіт- Гринів був перший голова
ницьку працю й нагада- Товариства української
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мови в Політехніці
(1988–1989 рр.)
А ми дякуємо
мудрим організаторам за цю незабутню поїздку, а також
модераторові екскурсії — президентові фонду „Призначення“ ім. Ю. Липи
пані Галині Шипці,
яка розповіла нам
багато цікавого і
невідомого про життєвий шлях великого
українця і його родину.
Олег СЕМЕНИШИН
Світлини автора

SSБіля пам’ятника Михайлу Вербицькому в Яворові

наш календар
8 листопада — великомученика Дмитрія.
9 листопада — День української писемності та мови.
10 листопада — Міжнародний день
бухгалтера.

Пам’ятні дати
7.11.1857 — народився український історик, академік Дмитро Багалій.
8.11.1891 — народився Олесь Досвітній,
український письменник і громадський
діяч.

9.11.1794 — помер Григорій Сковорода,
знаний український філософ, письменник.
9.11.1872 — народився Богдан Лепкий,
український прозаїк і поет.
9.11.1918 — створено Державний Секретаріат ЗУНР.
9.11.1976 — створено на чолі з Миколою
Руденком Українську групу сприяння
виконанню Гельсінських угод.
10.11.1708 — російські війська Петра I
зруйнували Батурин (столицю гетьмана
Мазепи), вирізавши всіх його мешканців.
10.11.1764 — маніфест Катерини II про
скасування Гетьманщини в Україні та
усунення з гетьманства Кирила Розумовського.

10.11.1838 — помер український письменник Іван Котляревський.
10.11.1893 — помер Леонід Глібов, український поет-байкар.
12.11.1929 — народився Зіновій Красівський, український поет і громадський
діяч.
13.11.1793 — помер український письменник, освітній дiяч, професор Києво-Могилянської академії Iгнатiй Максимович.
13.11.1803 — у підземній в’язниці на Соловках помер останній кошовий Запорізької Січі Петро Калнишевський.
13.11.1889 — народився Остап Вишня,
український сатирик і гуморист.
13.11.1923 — помер Іван Липа, український
письменник i громадський дiяч.
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ПРОСВІТА

до дня української мови

ТРІЯДА ВІД ПЕТРА ЯЦИКА: ОСВІТА, ГРОШІ, АРМІЯ
9 листопада в Києві стартуватиме ХХ Міжнародний конкурс з
української мови ім. Петра Яцика — мецената, фонд якого становив щонайменше 4 млн. доларів,
і який став найбільшим українським жертводавцем другої половини ХХ століття. Він був великим скептиком, жорстким критиком українських вад і невтомним
працелюбом. Нещадно шмагав
сучасників за лінивство, запроданство і водночас за надмірний
ідеалізм та ліричність. Його патріотизм, як природа, — різний
у своїх виявах і завжди правдивий і незаперечний! Свої великі
статки вкладав у перспективу,
сформулювавши тріяду базових
цінностей — освіта, гроші, армія:
„Найважливіша цінність одиниці
й держави — це сила, яку дають
освіта, гроші й армія. Освітлюють
красу, але рахуються тільки зі силою. А ми ці ділянки занедбували
багато-багато років“. А чи не занедбуємо й нині, особливо в час
війни між Москвою та Києвом?
Що сказав би сьогодні Петро
Яцик, коли б у час гарячої фази
московсько-української війни в
Києві почув незрівнянно більше
мови окупанта, ніж тоді, 2000-го,
коли вперше відвідав столицю
і розпочав свою мегаакцію —
Міжнародний конкурс з української мови? Він був би певен, що
сусідня держава вже взяла Київ!!!
Саме на цій підставі російська пісатєльніца Л. Уліцкая 28 жовтня
2019 року заявила про загрозливість для „язика“ навіть вкрай
ліберального мовного закону,
ухваленого 25 квітня 2019 року:
„Запрет русского языка в нынешнее время и утверждение
украинского как государственного в Украине — это ошибочный
проект. Эта мера мне показалась
слишком жесткой и неразумной.
Это не совсем удачный проект на
сегодня. В Украине очень много
русскоязычных людей, Киев говорит по-русски. Такие решения
требуют пересмотра и вдумчивого отношения. Когда украинская
государственность утвердится,
таких жестких языковых запретов
не нужно будет делать“.

Що він подумав би, коли на
Хрещатику зустрів би військовиків в українськім однострою з
тризубом та синьо-жовтим прапором, але московською мовою
на устах? Бо що ж захищають
тоді вояки, як не свою культуру та
мову, вписану в координати тільки української землі. Про це свідчить діялектологічний атлас української мови: жодної іншої мови,
крім української, наші терени не
народили. Звідки ж взялася на цій
українській землі мова ворога, з
яким триває безперервна війна
в різних фазах від часу смерти
Хмельницького?
Що він подумав би, коли б
приїхав на Закарпаття і почув, як
українські діти говорять мадярською, у Львові — польською, у
Чернівцях — румунською, а в Києві, звісно, російською? Що Україну
сусіди-хижаки через її слабкість
„в освіті, грошах та армії“ роздерли на шмаття і доконали черговий
переділ світу під час цієї неоголошеної московсько-української
війни?
А Голова Верховної Ради Д. Разумков ще на початку виборчої
кампанії 2019 року заявив, що
питання мови, історії та культури
треба винести за дужки. Таке ж
23 жовтня 2019 року на російському ТБ повторив нардеп від „слуг
народу“ Є. Шевченко: „Я вважаю,
що перші питання, які ми повинні
зняти — це мовні і культурні. Саме
мовне питання, яке було порушено ультранаціоналістами, призвело до розколу в суспільстві. Мовне питання має бути зняте. Люди
повинні розмовляти тією мовою,
якою вони хочуть“.
А що Ви сказали б, пане найбагатша людино Канади, коли
зустрілися б із послом України в
Канаді Андрієм Шевченком, який
25 липня 2018 року заявив, що
„Українська діяспора в Канаді
змінює ставлення до російської
мови. Ставлення до російської
мови завжди було складною темою, проте зараз українська
мова втратила монополію на патріотизм. Можна бути російськомовним кримським татарином
і російськомовним патріотом

України… Це матиме дуже хороші,
правильні, довгострокові, здорові наслідки“. Ви, мабуть, запитали б у цього А. Шевчєнкі, чи він
колись учив історію, яка показує,
що московська мова в Україні
взялася через убивство українців
московитами та окупацію України
Росією? Чи ж він, бува, не осліп і
не бачить, що наслідки російської
мови в Україні криваві: війна там,
де не було української мови, історії та церкви. Там убито вже від
2014 року близько 13 тисяч українців! Саме мова, особливо під
час війни, ділить нас на вільних і
невільників, на своїх та чужих, на
державників і колаборантів, на
націоналістів і псевдопатріотів.
Ділить на живих та мертвих. І не
треба своє банальне лінивство
та угодовство прикривати патріотичними фразами, правом без
обов’язку і далі говорити мовою
окупанта!
А ще Петро Яцик, мабуть, хотів би зустрітися з українськими
бізнесменами, але виявив би, що
великого українського бізнесу
нема, а коли щось і є, то говорить також мовою окупанта. То чи
знайшов би він в собі сили продовжувати цей конкурс з української мови, що є водночас і знаннями, і грішми, і легіоном вояків
українського слова, що сильніше
за гармати? І найбільше окрилив
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би його річної давнини епізод з
обдарованим юним шахістом Романом Ковальським, який на европейському чемпіонаті зі шахів
на запитання суперника російською мовою блискуче відповів
англійською: „I don’t understand
you“, чим продемонстрував своє
ставлення до російської мови.

ПРОСВІТА

Ось, панове, це і є нова стратегія конкурсу з української мови:
ми не розуміємо цієї мови. Це має
стати новим світоглядом відродженої нації. Ми вивчаємо, знаємо
і живемо своєю українською мовою, що була для нас Державою
в часи бездержавности. Вона —
наш кордон і наші набої. Будьте
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спокійні, пане меценате! Конкурс
буде, бо є дуже багато Ромчиків
Ковальських.
Ірина ФАРІОН,
доктор наук, професор,
голова Наглядової ради
конкурсу української мови
ім. Петра Яцика

„ТОВАРИСТВО, ЯКЕ ЗМІНИЛО ПОЛІТЕХНІКУ“
1990 року в Україні
відбулася перша новітня
революція, яку згодом
назвали Революцією на
граніті. Тоді студенти
мирним голодуванням
запротестували проти
підписання нового Союзного договору, вимагали відставки Голови Ради Міністрів УРСР
В. Масола, окреслили
низку інших політичних
вимог. Вони звели намети на тодішній площі
Жовтневої революції
(відтоді — Майдан Незалежності). Від Львова організаторами акції
виступило Студентське
Закінчення. Початок у чч. 25 — 31

братство Політехніки
і його лідери Маркіян
Іващишин, Ігор Коцюруба, Андрій Салюк. Товариство української мови
Політехніки підтримало
вимоги студентів.
Голова Львівської
організації ТУМ Роман
Іваничук виступав на
мітингах. Аналізуючи
масштаб протестної
студентської молоді і
підтримку її в суспільстві, він сказав: „Це
крах комуністичної системи“. Тоді, в ті буремні
жовтневі дні 1990-го, із
лав Комуністичної партії вийшов український
письменник Олесь Гончар. Врешті, Верховна

Рада заслухала вимоги
студентів і начебто погодилася їх виконати
(унаслідку лиш пішов
у відставку В. Масол) і
17 жовтня студенти припинили голодування.
Наступного дня —
18 жовтня — над головним корпусом Львівської політехніки піднято омріяний у віках
синьо-жовтий стяг. Прапор піднімали учасники
Студентської революції Ірина Мамчур і Олег
Кашівський, від викладачів — Микола Кукляк
і автор цих рядків. Від
того часу на різних урочистостях, узаконений
ухвалою Вченої ради,

він завжди з нами. А
вперше під Українським
прапором і за новим,
патріотичним сценарієм
ми проводили урочисте
посвячення першокурсників у студенти 1 жовтня 1990 року.
Тільки через рік,
18 вересня 1991 р., Президія ВР України закріпила синьо-жовтий стяг
як офіційний. У Львові ж
прапор встановлено на
вежі львівської ратуші
ще 3 квітня 1990 р.
Христина
БУРШТИНСЬКА,
голова Товариства
„Просвіта“ Львівської
політехніки, професор

увага!

БІБЛІОТЕКА ІНФОРМУЄ
14 листопада 2019 року в читальній залі наукової літератури Науково-технічної бібліотеки
Львівської політехніки (вул. Професорська, 1,
II поверх) відбудеться семінар на тему „Порівняння практики та методики використання наукометричних баз даних (на прикладі інформаційних систем SCOPUS, Web of Science та ін.)“.
До участі запрошують представників кафедр
і науково-дослідних підрозділів Львівської політехніки та науковців інших навчальних закладів.
Початок о 10.00.
Семінар провадитиме к.т.н., патентний повірений, директор Асоціації „Інформатіо-Консорціум“ Олексій Всеволодович Васильєв.

Під час роботи семінару розглянуть такі питання:
• огляд існуючих інформаційних систем для провадження наукометричних дослідженнь;
• порівняльні характеристики інформаційних систем SCOPUS (Elsevier), Web-of-Science (Clarivate
Analytics), Academic Search (EBSCO), Chemical Abstrcts
(CAS), INSPEC (IET-IEEE), COMPENDEX (Elsevier),
EMBASE(Elsevier) та ін.;
• роль інформаційних (наукометричних) систем у забезпеченні наукових (науково-технічних) досліджень;
• особливості методики інформаційного пошуку в інформаційних (наукометричних) системах у процесах
провадження наукових досліджень та менеджменту
наукової діяльності.
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БУЛІНГ: ЯК ІЗ НИМ БОРОТИСЯ
З булінгом, напевне, стикався кожен, адже в цьому
явищі завжди беруть участь три сторони: жертва,
переслідувач та спостерігачі. Але раніше цю тему
порушували рідко. Тепер до проблеми ставляться
набагато серйозніше.

Як розрізнити
цькування
У законах України передбачено
захист постраждалих і відповідальність тих, хто цькує. Про це говорять у школах, закладах вищої світи.
Близькі ставляться з розумінням до
жертв насильства, а ті, своєю чергою, звертаються по фахову допомогу до психологів.
Дослідниця Олена Ожийова виділяє два основні види цькування:
фізичне й психологічне. До фізичного належать такі дії: умисні штовхання, стусани, нанесення тілесних
ушкоджень. Також одним із підвидів
є сексуальний булінг.
Психологічне цькування спричиняє психологічні травми. Це відбувається через погрози, переслідування, залякування тощо. Образливі
дії, ізоляція жертви від колективу,
ігнорування, що здатні викликати
у людини емоційну невпевненість.
Вимагання чого-небудь, або пошкодження особистих речей жертви
теж є психологічним цькуванням,
адже викликає перманентне відчуття страху й беззахисності.
Одним з найпопулярніших видів
булінгу сьогодні є кіберцькування.
Для його здійснення не потрібно
контактувати з людиною безпосередньо, вдаватися до фізичних дій.
Достатньо просто мати доступ до
неї у соціальних мережах. Неприємні фото, образи, оприлюднення
якихось особливостей людини, про
які вона не хотіла б говорити, маніпуляція, шантаж — усе це можна
отримати через інтернет.
До слова, стан здоров’я, і психологічного, і фізичного, погіршується
не лише у того, кого цькували, а й у
переслідувача та спостерігачів.

Де може бути булінг
Уже звикли, що коли йдеться
про булінг, то впереваж ведемо
розмову про шкільний. Так, дитяче

й підліткове середовище — саме те
місце, де цькування відбуваються
найчастіше. У них булінг переважно має не лише психологічну, а й
фізичну форму.
Однак цькування буває і серед
дорослих людей. Між студентами в
коледжах та університетах, навіть
у робочих колективах. Там воно
матиме дещо інший характер. Несприйняття проявляється в розмові, в побудові міжособистісних стосунків, у бажанні чи небажанні допомогти. Є чимало випадків, коли
колеги створюють незручну для
когось одного ситуацію, підставляють його перед керівництвом,
зловтішаються невдачами.

Студентське
середовище
Здавалося б, серед студентів
не мало бути місця булінгу, адже
це середовище, у якому співіснують різні люди. Однак не раз можна почути про випадки цькування
серед молоді..
Студент П. каже, що цькували
не його, а друга. Причиною стала гомосексуальність хлопця. Він
ніколи не соромився цього й думав, що в сучасному суспільстві
різні люди мають однакові права
та їм нічого боятися. Щоправда,
хлопцеві пощастило, адже одногрупники майже повним складом
підтримували його й допомагали
боротися. Студент П. зазначає, що
цькування тривало близько чотирьох місяців, ледь не дійшло до фізичного насильства. Керівництву
не повідомляли, бо хлопець цього
не хотів. Урешті нападники, наткнувшись на спротив, облишили
знущання.
Ще одним прикладом є історія студентки, яка була жертвою
насильства. Вона розповіла свою
історію не без сліз. У дитинстві
дівчина пережила втрату одного з
батьків і тому стала замкненою в

собі. Вона часто ділилася деякими
фактами зі свого життя на сторінках у соціальних мережах, бо так,
мовляв, було легше переживати
все, що трапляється. Розповідала
й про успіхи. Але наживо розмова
клеїлася лише з кількома людьми.
Їй і досі важко комунікувати з багатьма. І не тому, що дівчина не
хоче, а тому, що її просто не розуміють.
Цькування розвивалися за подібним сценарієм: спочатку насмішки, образи й показова жалість.
Згодом їй писали повідомлення на
кшталт „Ти нічого не варта“, „Кому
ти здалася така причмелена“. Це
стало нестерпним уже за кілька
тижнів. А тривало впродовж двох
років навчання. Підтримки від
родичів теж було небагато. Психологічне насильство призвело
до нервового зриву. Допомогла
студентці кураторка, що помітила
проблему сама й запропонувала
поспілкуватися.
Тривалий час дівчина відвідувала психолога. Каже, що тепер
не так легко вивести її з рівноваги. Але проблему ще до кінця не
розв’язано.

Як чинити опір
Головне — ніколи не боятися
сказати про приниження. Не треба терпіти насильницькі дії. Перше,
що варто зробити, — розповісти
близьким. Тоді повідомити керівництво — куратора групи, якщо
він не реагуватиме — декана або й
ректора, звернутися до правоохоронних органів.
На захист стає Конституція
України, у статті 28 якої вказано, що кожна людина має право
на гідність. Булінг це право порушує, тому закон на вашому боці.
Стаття 173-4 Кодексу України про
адміністративні правопорушення
каже, що цькування тягне за собою штраф від 850 до 1700 гривень або 20–40 годин громадських
робіт. Якщо булінг після покарання триватиме, то відповідальність
зростає. Штраф становитиме
1700–3400 гривень, громадські роботи — 40–60 годин.
Ольга МАЦЬКІВ
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НЕ ПАРАМИ ЄДИНИМИ…
День маркетолога, який неофіційно в Україні святкують
25 жовтня, кафедра маркетингу й логістики відзначила
у свій, креативний, спосіб. А 14 листопада студентиекономісти оберуть „Міс ІНЕМ“.
Підготовка до професійного
свята розпочалася з розіграшу на
сторінці кафедри у фейсбуці. Згодом про його переможців усі дізналися в аудиторії, де відбувалося
святкове дійство. Їх обирали викладачі кафедри за допомогою випадкового витягування зі скриньки листочків із іменами. Щасливці отримали у подарунок корисні книжки.

Організатори заходу студенти групи МК-31 зробили фотозону,
придумали веселі сценки та багато
конкурсів на маркетингову тематику — розв'язати кросворд, вгадати мелодію з реклами та значення
логотипу. Також присутні побачили
відеопривітання для викладачів і відео „спеціальної кореспондентки“
Азалії Степанюк на тему, хто такий

маркетолог, та чи знають люди, який
сьогодні день. Вели свято Анастасія
Андон і Тарас Жигайло.
Наступна подія, на яку студенти-економісти запрошують усіх, —
„Міс ІНЕМ“. Конкурс відбудеться 14
листопада в нічному клубі „Малевич“
о 19.00. Його учасниці — Вікторія
Рудь, Діана Ілечко, Дарина Бенько,
Роксолана Барабаш, Вікторія Олива, Анастасія Шевчук, Ольга Ількова,
Анна Білічук. Організатори хочуть
відкрити глядачам кожну дівчину передусім особистісно і, звичайно ж,
продемонструвати грандіозне шоу.
Квитки? Їх можна придбати через
членів колегії та профбюро студентів ІНЕМу, а також через інстаграм —
@profburo_inem.
Наталя ЯЦЕНКО

книжкова полиця

НОВИНКИ УКРАЇНСЬКИХ ДЕТЕКТИВІСТІВ

Гостросюжетні детективи, вибудовані на українських реаліях, — одна з
новинок видавництва „Навчальна книга — Богдан“.
Письменники Володимир
Лис, Олександр Левченко, Сергій Синюк та Вік
тор Янкевич пропонують
читачам цікаві сюжети, в
яких герої й локації або
мають своїх прототипів,
або є принаймні близькі
читачеві. У кожному їхньому творі — цілий букет
із загадок, розслідувань і
таємниць. Убивства, розбірки переплітаються з
психологічними особливостями родинних стосунків, не раз у розповідях є
несподівані повороти й
повсякчас — гострі інтриги.
Олександр Левченко
вважає, що його твори

| Світлина Наталі Яценко

У книгарні „Є“ відбулася репрезентація книжок „Кишенькові
детективи агенції „М“ за участю їх авторів. На ній був присутній
і викладач ІКНІ Львівської політехніки Олександр Левченко —
у цій серії вийшла його збірка детективно-пригодницьких
творів „Машина для вбивства“.

невипадково потрапили
до серії, оскільки пише на
стику фантастики, пригод і детективу. У світі
особливою популярністю
користуються любовні
романи, трохи меншою —
детективи і фантастика. В
Україні останню не надто
поважають — вважається, що її нема, її ніхто не
читає, тож максимум, що
варте уваги, — це фентезі. Ця ситуація є й досі
незмінна. Автор сподіва-

ється, що нова серія, започаткована „Навчальною
книгою — Богдан“, матиме добре продовження —
має ще твори для неї.
Агата Крісті в штанях —
так називають Віктора Янкевича, автора „Вбивства
в бібліотеці на Ринку, 9“
й „Відплати“. Письменник вважає, що коли ти
розгорнув детектив, його
творець ніби притулив
тобі до скроні пістолет —
кров то шугає до голови,

то відходить, та вкінці він
має вистрелити. За його
спостереженнями, сучасна молодь радо читає, але
їй треба більше шоу для
представлення нових книжок. Щоби книжки купували, їхні автори мусять бути
популярні, правильно себе
піарити в соцмережах.
Автор книжки „Падь“
Сергій Синюк розкриває
на її сторінках заплутаність взаємин чоловіка й
жінки під час сімейної кризи. Він каже, що його персонажі мігрують із книжки
в книжку — в одних творах
вони як головні, в інших —
як другорядні. Для автора
задум вдалий, якщо йому
трапляються прототипи
його персонажів. Ідеальний обсяг для детективу —
оповідання або коротка
повість.
Кишеньковий формат нововиданих книжок
зручний для того, щоби
їх покласти до наплічника
чи сумочки і, звісно ж, —
прочитати.
Наталя ЯЦЕНКО
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МІСТО, В ЯКОМУ ТРОТУАРИ ПІДМІТАЛИ
БУКЕТАМИ ТРОЯНД
Пізнавальний вікенд у Чернівцях? Задум легко здійсненний
завдяки профкому Львівської політехніки: цього разу
20 працівників університету побували у самому серці
Буковини — у пісенній столиці України.

| Світлини Наталі Яценко

Щойно перетнули
річку Прут, шлях поповз
стрімко вгору. Прямі лінії доріг, мощених бруківкою, обабіч яких вищі,
ніж у Львові, будинки —
перші наші урбаністичні
враження. Око вихоплювало схожі до львівських
ландшафти (бажання порівнювати два міста не
покидало впродовж усієї
пішої екскурсії), блукало
у пошуках людей — як
же їх мало, хоча й погожа субота… Нам навіть
не траплялися юрми туристів, тільки поодинокі
пари, що вибралися на
фотосесію. І це трохи
дивно, зважаючи на те,
що Чернівці, як і Львів,
називають по-різному — маленький Париж,
маленький Відень, українська Прага… Можливо,
розгадка в тому, що загалом у місті живе 265 ти-

сяч людей (до порівняння — населення Львова
утричі більше). До того
ж архітектурну привабливість міста псує його
занедбаність. Тут ледь не
кожна красива споруда
має свої обдерті клапті
стін, що евфемічно хіба
назвати історичною потріпаністю (як-не-як місто вже відсвяткувало
600-річчя, у ньому хазяйнували поляки, угорці,

турки, румуни, нацистські й радянські війська).
Перша архітектурна
пам'ятка Чернівців, з якої
розпочали огляд, — будинок-корабель. Справді,
як стати навпроти нього,
недалеко від ще однієї
пам'ятки — Костелу Воз
движення Святого Хреста,
на якому зберігся сонячний годинник, — побачимо ніс (звужений фасад),
палубу (балкон), щоглу

(вежа) корабля. Спорудив
цю цікавинку торговець
для свого брата-моряка,
щоб той, повернувшись
додому, не сумував за
морською стихією.
У Чернівцях нема однакових будинків. Та панує еклектика: поряд із
домом, який збудували
австрійські архітектори, — єврейська споруда, біля неї — румунська.
Виняток — два будинки-близнюки як віддзеркалення один одного — господарі дружили
сім’ями, хотіли жити поруч. Тепер же, як розповів нам гід, нові будинки
будують не вище дев’яти
поверхів. Причина в тому,
що Чернівці перебувають
у активній сейсмологічній
зоні: доволі часто бувають
підземні поштовхи в 0,5
бала, та їх жителі не відчувають.
Вулиця Ольги Кобилянської — центральна й
нагадує львівський проспект Шевченка. Раніше
йменувалася Панською —
тут розміщувалися посольства, консульства,
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найдорожчі ресторани,
перший кінотеатр. У тодішньому кафе „Габсбург“
можна було грати в карти,
більярд, курити сигари.
На столах щоранку лежали свіжі газети й журнали — майже 250 видань
із усієї Європи. Також на
цій вулиці жило багато
модисток — колись готовий одяг купували лише
бідні. Середній клас і багаті люди одяг шили ще й
тому, що з цих країв курсували потяги до Відня й
Парижа, тож можна було
будь-коли поїхати туди
випити кави й освідчитися
в коханні.
Ще одна окраса й
гордість міста — Чернівецький музично-драматичний театр ім. Ольги
Кобилянської. Його інколи називають віденським
театром у мініатюрі щодо
інтер'єру: у ньому є автентичні люстра, дзеркала, мармурові сходи, у
фоє — старі пружинні дивани, на стелі — сусальне золото. Споруду за 14
місяців збудувала віденська фірма „Фельнера і
Гельмера“ (у Львові звела готель „Жорж“). Вона
знана по всій Європі —
майже пів сотні театрів,
вкладання робіт у термін,
повернення невикористаних грошей із кошторису. Влада, порахувавши,
скільки багатих людей у
місті, замовила будівництво невеликого театру.
Навіть тепер це є виправданим — театральна зала
постійно повна глядачів.

На пам'ятнику Кобилянській, що біля театру, ми
побачили капелюшок. Це
означає, що в цей час був
фестиваль комедій „Золоті оплески Буковини“.
І наостанок: з усіх історично-розважальних
проходів містом нам випало оглянути Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Колишня митрополича
резиденція заворожує
ще від брами своєю вишуканістю й магічністю.
Її будівництво тривало 18
років. За радянських часів вона не зазнала руйнацій. А вісім років тому
університет увійшов до
списку світової спадщини
ЮНЕСКО. Архітектурний
ансамбль авторства чеха
Йосефа Главка сформовано з трьох корпусів,
один з яких містить чинну
Трьохсвятительську церкву, й англійського парку
навколо. У них навчаються майбутні географи, філософи-теологи й українські та іноземні філологи.
Основний будівельний
матеріал споруд — облицювальна цегла. Дахи виготовлено з глазурованої
черепиці. Посередині —
французький дворик із
вічнозеленими туями й
самшитами, під камінцями якого є дренажні
системи, що врегульовують водний баланс. Студентам по ньому можна
ходити лише 1 вересня і в
день отримання дипломів.
Не менш захопливо
виглядає університет і

КУЛЬТУРА
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всередині. Довгі таємничі
коридори, важкі дерев’яні
двері, вікна, з яких видно
парк (ех, тут так романтично, що не про науку
думається) — це ще тільки
пролог до кульмінації вражень. Нас заводять у Синодальну залу, де відбуваються різні урочистості. Дух перехоплює від
побаченого: мармурові
колони, мозаїка, ювелірно оздоблені візерунками високі стелі. Наступна
зала — Червона — така
помпезна, така розкішна!
У ній вже нема розписаного шовку на стінах, але
всі собі уявляють, як тут,
серед краси, приємно організовувати вчені ради.
Блакитній залі пощастило менше — доволі довго

спалений край). Інша версія: двоє братів випасали
овець. Той, що мав чорну отару, оселився тут,
тож відповідно назвав це
поселення — Чернівці,
тобто „чорні вівці“. І легенди стверджують, що
в Чернівцях були золоті
часи: за Австро-Угорщини дуже дбали про чистоту — власників крамниць
позбавляли приміщення,
якщо в ньому й надворі
було неприбрано. Місто
було таке чисте, що, подейкували, його підмітали
букетами троянд. Легендарний поетичний образ
втілили сучасні митці —
вулицю Кобилянської прикрашає двірник із мітлою
із цих квітів, а одну із будівель Центральної площі

тут була спортивна зала,
тож вона скромніша, хоч
і охайна. Згодом, гуляючи
університетським парком,
думалось про те, як доб
ре, що студенти можуть
захоплюватися своїм унікальним університетом,
та мусять берегти його.
І вже зовсім наприкінці — трохи легенд, без
яких не обходиться жодне
місто. Передусім тих, що
стосуються походження
назви Чернівців. Кажуть,
що у селі Мамаївці була
дерев'яна фортеця, яку
спалили ординці. Люди,
що вижили, перебралися на місце теперішніх
Чернівців, заснували поселення, а їх стали називати черновцями (чорний,

— кована рука, яка тримає три металеві троянди.
Нас закликали приїжджати до Чернівців іще.
Двічі на рік у місті відбуваються гарні ярмарки
— на свято Петра і Павла
та в першу суботу-неділю жовтня, у День міста.
З усієї України майстри
привозять українські вироби — вишивку, кераміку, скло, метал. Ще одне
свято, варте уваги, — Маланка — великий, фантастичний карнавал, що
веселістю і вигадкою,
перевдяганнями нагадує
бразильські святкування.
То, може, й поїдемо, а
чому б і ні.
Наталя ЯЦЕНКО

18

ч. 33 [3073]
7 — 13 листопада 2019

ПЕРЕРВА

СКАНВОРД
Рухливий значок на
моніторі

Газетна
сторінка
Штрафний
удар у
футболі

Попередник
А. Меркель

Великий епічний
твір з 4-х частин

Жебрак, який
бився з Одіссеєм
в Ітаці

Невдалий удар у
грі в більярд

Протока, що
з’єднує
МармуВулкан
рове і
на Філіп- Егейсьпінах
ке моря

Міцний
грубий
мотузок
Верховний бог у
скандинавських
міфах

Зв’язаний оберемок стебел
пшениці
Група осіб,
яка керує
університетом

Псевдонім в інтернеті

Планета
Сонячної
системи

Спадковий титул
англійських
дворян

Юнак, парубок
у гуцулів

Ріка між
Німеччиною і
Люксембургом

Мати
богів у
Малій
Азії

Угорський
автобус

Посудина у вигляді рога

Ризикована
справа
Чарівник у
гуцулів

Одиничний
вектор

Щит
Зевса

У Андерсена цей
хлопчик на гусці
мандрував

Крайня
західна
точка
Европи

Гай,
бір

Молодший офіцер в
Польщі

Ріка у
Франції,
притока
р. Мозель

Спортивна
гра

Гімн Діонісові;
надмірна похвала

Богиня
полювання у
римлян

Дохід
з капіталу

Овеча
шкура з
вовною

Злий
бог у
зороастризмі
(Анхра- Безлісий простір з
Майнью) вічною мерзлотою

Укр.
поетеса,
член
ОУН

Жанр Співець- Український
ліричної поет у
кельтів гімнаст
поезії
2-разоСтан
вий
спокою
олімп. організчемпіон
му
Монета
Лаосу

Міра земельної
площі
Орган
зору

Невеликий
ресторан

Послідовний
ряд лекцій

Організація укр.
націоналістів

Французький
письменник
доби ренесансу
Довгохвоста
папуга

Маєток Скарлет із
“Розвіяних вітром“

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 32
Горизонтально: 5. Клепка. 7. Кратер. 10. Суверенітет. 11. Равелін.
12. Алмаз. 14. Парео. 15. Метис. 17. Онтаріо. 19. Вендета. 21. Окупант.
24. Квартет. 26. Атака. 27. Осака. 29. Амелі. 31. Кастинг. 33. Клептоманія. 34. Престо. 35. Гранка.
Вертикально: 1. Пластилін. 2. Варвар. 3. Юкатан. 4. Регламент.
6. Пасіка. 8. Антена. 9. Челеста. 13. Зарплата. 14. Панорама. 15. Монета. 16. Сварка. 18. Табу. 20. Ерот. 22. Кассандра. 23. Бастіон.
25. Еклектика. 28. Крокус. 30. Меляса. 31. Ксенон. 32. Гінкго.

Керівник уряду Німеччини

Нота

Усі
дороги
ведуть
до нього
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ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри електронних приладів
ІТРЕ Національного університету „Львівська політехніка“ вітає із 75-річчям доктора фізико-математичних наук, професора кафедри

Зіновія Матвійовича
МИКИТЮКА.
Цього урочистого дня зичимо Вам міцного здоров’я та довголіття, Божого благословення, життєвої наснаги, доб
робуту, успіхів у вашій освітній та науковій діяльності.

ДО УВАГИ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ!
Передплатну кампанію на 2020
рік розпочато
Від 7 жовтня 2019 року об’єкти
поштового зв’язку АТ „Укрпошта“
розпочали приймати передплату
на періодичні друковані видання
України за електронною версією
каталогів, а від 15 жовтня — за
друкованими каталогами.
Приймають передплату в операційних залах поштамтів, відділеннях поштового зв’язку, пунктах
приймання передплати та безпосередньо листоноші на доставних
дільницях.
Оплативши обрані видання,
передплатники будуть регулярно
та вчасно отримувати улюблену
пресу з доставкою у свою поштову скриньку.
Передплату провадять за тарифами, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури
України від 9 вересня 2019 року
№ 86 „Про затвердження тарифів
на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих
видань за передплатою“ та відпо-

відно до Закону України „Про державну підтримку засобів масової
інформації та соціальний захист
журналістів“.
Передплатну кампанію на 2020
рік на вітчизняні видання провадять за передплатними Каталогами в такі терміни:
• на видання загальнодержавної сфери розповсюдження — до
16 грудня 2019 року;
• на місцеві видання (обласні,
міські, районні) — до 27 грудня
2019 року;
• з поточних місяців 2020 року в
обласних центрах і місті Львові —
до 15 числа, а інших населених
пунктах — до 10 числа включно
кожного місяця, що передує передплатному.
Запрошуємо вас завітати до
поштових відділень області або
звернутися до листоноші та оформити передплату на улюблені періодичні видання.
Завжди до ваших послуг
Львівська дирекція
АТ „Укрпошта“

Вважати недійсними документи,
які видав Національний університет „Львівська політехніка“:
диплом магістра ВК № 43998766 на
ім’я: Жигайло Михайло Богданович;
залікову книжку на ім’я: Сінькевич
Юрій Леонідович;
студентський квиток на ім’я: Матіїв
Андрій Богданович;
студентський квиток на ім’я: Швець
(Завінська) Вікторія Володимирівна;
студентський квиток № 12281792 на
ім’я: Білоусова Дарина Юріївна;
студентський квиток № 12746438 на
ім’я: Проскура Юлія Дмитрівна;
студентський квиток № 12229354 на
ім’я: Фринцко Юрій Євгенович;
студентський квиток на ім’я: Аблякімов Емір Серверович;
студентський квиток на ім’я: Хороз
Оксана Степанівна;
студентський квиток на ім’я: Хардель Віктор Романович;
студентський квиток на ім’я: Іванків
Андрій Володимирович.

Колектив кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів Інституту інженерної механіки та
транспорту Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює щирі співчуття асистенту Тарасу
Михайловичу Ковбасюку та його родині з приводу тяжкої втрати — смерті батька
Михайла Євгенійовича.

Дирекція Інституту гуманітарних і
соціальних наук та кафедра української мови Національного університету „Львівська політехніка“ висловлюють глибоке і щире співчуття
доцентові кафедри української мови
Оксані Романівні Микитюк з приводу
важкої і непоправної втрати — смерті
матері.
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