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ЩО ДЛЯ ВАС СВЯТО МИКОЛАЯ?
А ви були чемні цього року?
У дитинстві багато хто з
нас із нетерпінням чекав це
перше свято з плеяди різдвяно-новорічних. Вірили у
святого Миколая чи ні, але
сподівалися не на різочку,
а на солодощі, садовину й
подарунки під подушку.
Чи приходить він до гуртожитків чи винайнятих помешкань ми не знаємо, але
знаємо точно, що це ще
один не зайвий привід показати друзям і рідним, що ви
їх любите й наповните їхнє
буденне життя приємностями. Можна згадати про тих,
хто на подарунки не сподівається: люди в лікарнях,
притулках, геріатричних
пансіонатах. У такий спосіб
станемо самі святими Миколаями. Адже пам’ятаєте,
з чого все починалося і яка
суть цього дня? Святий Миколай має прототип, який
справді колись жив і дарував
подарунки бідним людям.
До слова, Миколай, крім
покровительства сиріт та
нужденних, ще захищає моряків, мандрівників і купців.
Якщо говорити про доброчинність, то тут не йдеться
про матеріальне. У сиротинцях дітям частіше потрібна
моральна та психологічна
допомога, вони потребують
навичок соціалізації. Адже
буває, коли виходять з інтернатів, то не вміють робити банальних речей. Якщо ж
і можете допомогти коштами, то є ще одна, мабуть,
найважливіша допомога —
медична. Щодо дорогих
подарунків, то цього, як на
мене, робити не варто. Діти
часто не розуміють вартості,
вони не заробляють і ця річ
може бути не така цінна для
них. Та і, зрештою, інтернат — це місце, де немає
особистих речей.
До дня святого Миколая
лишилися лічені дні. Тож
згадуйте всі свої вчинки,
чекайте свята та вдалого
завершення сесії.

Людмила Шолодко, студентка третього курсу
Інституту гуманітарних та соціальних наук:

„Уперше буду помічницею
святого Миколая”
Святий Миколай приходить до мене досі, але вже настав
момент, коли ним можу бути я. В дитинстві, в ніч на 19-е
грудня я лежала, намагаючись не заснути й чекала, доки
мені принесуть подарунок, але ніколи не дивилася, що там. Нині
ж я готую подарунки своїм батькам і друзям, із якими живу. А цього року вперше буду помічницею Святого Миколая у доброчинній акції „Миколай про тебе
не забуде”, де ми даруватимемо радість діточкам, які так хочуть вірити в диво.
Михайло Сокульський, студент п’ятого курсу
філологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка:

„Потребую бути Миколаєм”
Останнім часом до мене Миколай приходить нечасто. Ну, мандаринки, цукерки, шкарпетки й тому
подібне. Не конче того потребую. Зате потребую
бути Миколаєм для батьків і дарувати їм щось потрібне й приємне. Раніше брав участь у доброчинності та
їздив зі сценкою до свята в сиротинець. У майбутньому хотілося би займатися доброчинністю теж. У Миколая свого часу вірив, і ця віра вивітрилася
якось сама. Наразі не маю особливих планів.
Андрій Качан, студент шостого курсу Інституту
будівництва та інженерних систем:

„Збираємось родиною”
Зазвичай на Миколая збираємось у родинному колі,
якщо є така можливість. Обмінюємося подарунками.
Торік я теж отримав подарунок — багато корисних
повсякденних речей та теплий одяг. Цьогоріч планую
подарувати бабусі дуже класний гаманець. Для мами
підготував (уже другий рік поспіль) чохол для телефона. Бо
обслуговування, після того, як я купив їй телефон, лежить на мені.
Мар’яна Коваленко, студентка третього курсу
Інституту права, психології та інноваційної освіти:

„Торік відвідала
малозабезпечену родину”
Коли була маленька, з нетерпінням чекала святого Миколая. На початку грудня писала листа й увесь місяць намагалася бути чемною. 18 грудня було складно заснути: я
чекала Миколая. Це свято й досі асоціюється в мене з чимось
казковим. Стосовно доброчинності, то завжди долучаюся до різних акцій, які
допомагають дітям. Зокрема у Львові існує крута ініціатива „Миколай про тебе
не забуде”. Торік відвідала малозабезпечену багатодітну родину. Діти раділи,
розповідали вірші. Мені було радісно, бо ми зробили комусь свято.
Міркувала й опитувала Марія МАСЮК
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презентації

ВЕЛИКІ КОМПАНІЇ — ВЕЛИКІ МОЖЛИВОСТІ
Нещодавно відділ працевлаштування та зв’язків з
виробництвом спільно з кафедрами менеджменту
організацій, менеджменту персоналу та адміністрування й
зовнішньоекономічної та митної діяльності ІНЕМ організували
презентації для своїх студентів.

Пізнай свій
бізнес

| Світлина Катерини Гречин

3 грудня на зустріч зі
студентами економічних
спеціальностей прийшли
фахівці з набору персоналу київської аудиторської
компанії KPMG в Україні Анастасія Дріжджук,
львівської — Тетяна Миколик та керівник відділу
SDC у Львові Ігор Ганс
(до слова, Тетяна та Ігор
— випускники Львівської
політехніки).
Гості не просто презентували компанію, а
й запросили студентів
спробувати себе в ролі
помічників аудиторів.
Набувши досвіду й закінчивши навчання, можна
перейти на вищий кар’єрний щабель і продовжувати працювати вже в Києві.
— Нещодавно відкрили у Львові відділ
аудиту, в якому працюють помічники аудиторів, — говорить Анас-

тасія Дріжджук, — тож
вирішили надати шанс
студентам-політехнікам уже з третього курсу здобувати перший
досвід для дальшого
зростання. Претенденти на ці посади мають
добре знати економіку,
англійську мову (не нижче середнього рівня) і
головне — мати бажання
розвиватися. Після завершення навчання, при
бажанні, можуть переїхати на роботу до головного офісу в Києві вже
фахівцями-аудиторами.
Маємо намір зустрітися
з економістами Національного університету імені Івана Франка й
Тернопільського національного економічного
університету, тобто тими
закладами вищої освіти,
що дають добру освіту,
мають активних студентів, котрі дбають про свій
подальший професійний
розвиток.

Гості зробили серед
студентів анкетування,
а потім — жеребкування. Наприкінці семеро
осіб, які виявили бажання працювати в компанії, отримали призи (на
світлині).

Мотивація —
найважливіший
чинник у
кар’єрному
рості
Саме про систему мотивації персоналу в мережі „Сільпо” та кар’єрні можливості говорили
4 грудня представники
компанії — директор з
персоналу київської мережі „Сільпо” Павло Сич
та директорка з персоналу Західного регіону
„Сільпо” Тетяна Решетняк.
Як відзначив Павло
Сич, йому сподобалася
дуже активна аудиторія.

Він вважає, що майбутнім менеджерам найкраще опановувати свій фах
у магазині. „Ми пропонуємо їм розпочати свою
кар’єру з продавця-касира. Згодом можна стати
завідувачем відділення,
заступником директора,
директором. Для випуск
ників маємо програму
навчання відразу на заступника директора”.
Олександра Боднар,
студентка третього курсу кафедри менеджменту
персоналу та адміністрування працює в мережі
„Сільпо” вже майже півтора року і є її представником серед студентів.
— Сьогодні більше дізналася про нематеріальну
мотивацію персоналу, бо
з матеріальною знайома,
— каже дівчина. — Мені
подобаються конкурси
для студентів, обов’язково візьму участь у одному
з них. Планую поїхати до
Києва на конкурс „Талантів „Сільпо”. Загалом хочу
здобути на роботі авторитет, потім, можливо, обійму менеджерську посаду.
— Ми змінили формат
презентацій, пропонуючи роботодавцям приходити до Політехніки на
зустрічі зі студентами з
новими тенденціями роботи в них, — говорить
начальниця відділу працевлаштування та зв’язків
із виробництвом Світлана
Гладун. — Такий формат
ефективний, бо дозволяє
роботодавцю представити себе, утвердити свій
бренд, а студенти отримують корисну інформацію. Тішить, що наші
випускники працюють у
різних компаніях і підприємствах західного регіону й України. Це свідчить,
що наша робота дає добрі
плоди.
Катерина ГРЕЧИН
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міжнародна співпраця

НОВІ ГОРИЗОНТИ
В Інституті права, психології та інноваційної освіти
Львівської політехніки 3 грудня відбулася зустріч із
адвокатом, професором та ректором Міланського
народного університету Джованні Нері. „Аудиторія”
розпитала про плани співпраці з українськими
університетами.

| Світлини Ольги Мацьків

Перший крок уже зробили: ректор Міланського
народного університету
Джованні Нері та директор
Інституту права, психології
та інноваційної освіти Львівської політехніки Володимир
Ортинський підписали угоду про наукову та культурну
співпрацю.
— Тепер доповнюватимемо документ реальними
справами. Наш університет
визнано в Європі. Є плани
створити мережу співпраці
європейських університетів,
долучивши до неї українські,
зокрема Львівську політехніку, — каже Джованні Нері.
Загалом напрям діяльності Міланського народного університету
орієнтований на право, психологію,
педагогіку, економіку, інженерію та
політичні науки. Тимчасом заклад
не має жодних контактів та домовленостей з іншими закладами вищої
освіти України. Наразі, за словами
ректора Міланського народного університету, увагу сконцентрували на
Львівській політехніці:
— Інститут права, психології та
інноваційної освіти став перший, з
ким ми домовилися про партнер-

ство. Щодо напрямів роботи, то плануємо впровадити програму подвійних дипломів. Також обговорюємо
здобуття ступеня PhD серед науковців наших країн. Якщо вдасться
успішно зреалізувати всі ініціативи
спільно зі Львівською політехнікою,
то можна буде говорити про спів
працю з іншими закладами освіти.
Окрім цього, між двома університетами відбуватиметься обмін
студентами й викладачами. Якою
буде тривалість обміну, його періодичність, кількість учасників
ще узгоджуватимуть. Паралельно

відбуватимуться й конференції та
онлайн-лекції в обох навчальних
закладах. Першу таку платформу
хочуть запустити з початком наступного навчального року.
— Онлайн-навчання — понад
усе. Воно має свої переваги, адже
суттєво економить кошти й час.
До того ж такий метод тепер дуже
популярний і актуальний, оскільки
є зручний для обміну культурним і
науковим досвідом між країнами, —
додає Джованні Нері.
Є два критерії щодо відбору студентів для участі в
обміні. Перший — заслуги,
тобто успішність у навчанні та університетська діяльність. Другий стосується забезпечення. Студент
особисто має визначити,
чи його економічний рівень
дозволяє брати участь у
програмі. Якщо йдеться про
онлайн-навчання, то до нього можна буде залучати широку аудиторію.
Навчання під час обмінів відбуватиметься українською й італійською мовами, зважаючи на країни, які
представляють університети. Також
для загального розуміння залучать
й англійську.
На розвиток такого проєкту університети не мають достатнього
фінансування, тому треба залучати
кошти різноманітних фондів та організацій. Спільно з ректором Міланського народного університету
приїхала його професорка, кавалер
Мальтійського ордену, представниця Європейського Комітету в Люксембурзі Франческа Баллалі. Саме її
обов’язком є пошук коштів для реалізування співпраці між нашими університетами. Професорка пояснює:
— Оскільки я працюю в університеті, то, звичайно, зацікавлена в
обміні досвідом з іншими закладами вищої освіти та в організуванні
спільних заходів. Є багато фондів,
вони поділяються на різні типи.
Тому фінансування знайти можна.
Наприклад, одним з таких є „Горизонт”, що існує впродовж багатьох
років. Нині він на завершенні, тому
потрібно швидко реалізовувати наш
із Львівською політехнікою проєкт.
Очікують, що повноцінна спів
праця розпочнеться від вересня
2020 року.
Ольга МАЦЬКІВ
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інновації в освіті

ОСВІТА ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЗРАЗКОМ

| Світлини Анастасії Задорожної

У Львівській політехніці відбулася зустріч у рамках проєкту
EDUQAS. Це була тренувальна акредитація для двох освітніх
програм: міжнародні економічні відносини для бакалаврів та
спеціалізації міжнародний бізнес для магістрів.

Евалюційний візит
здійснюється у рамках
проєкту EDUQAS програми Еразмус+КА СВНЕ.
Серед учасників зустрічі
присутні представники
Харківського національного економічного університету ім. Семена
Кузнеця, Донецького
державного університету
управління, Національної
металургійної академії
України, Інституту вищої
освіти Національної академії педагогічних наук
України, Королівського
технологічного інституту KTH (Швеція), Kazakh
Ablai Khan University of
International Relations and
World Languages, Kazakh
University of Economics,
Finance and International
trade та Національного
агентства з забезпечення
якості вищої освіти.
Тренувальну евалюцію програм здійснювали
представники консорціуму з Харківського національного економічного
університету ім. Семена Кузнеця, Донецького
державного університету управління та Національного агентства з за-

безпечення якості вищої
освіти (заступник голови
НАЗЯВО Наталі Стукало
та член НАЗЯВО Ірина
Золотарьова). Львівську
політехніку та оцінювані програми на заході
представляли професор
кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Інституту
економіки і менеджменту, член
агентства Ігор
Олексів, доцент
цієї ж кафедри
радник ректора
Роман Шуляр, завідувач кафедри
Ольга Пирог, докторант Вікторія
Харчук.
Ігор Олексів розповів,
що під час таких зустрічей експертна комісія
спілкуватиметься зі студентами та викладачами
Політехніки, вивчатиме
внутрішню систему забезпечення якості освіти
в університеті, підходи
до працевлаштування та
можливості вибору дисциплін.
— Процедура оцінювання складається з кіль-

кох етапів. Попереднім
був етап складання звіту
самооцінювання серед
робочих груп, зазначених в освітніх програмах.
Далі сформовано спеціальні експертні групи,
до складу яких увійшли

представники всіх українських та казахських університетів, що входять до
партнерського складу та
мають досвід оцінювання
якості освітніх програм,
— пояснює Ірина Золотарьова.
Попередній звіт університету було надіслано
для ознайомлення з процесом освітньої системи.
У Політехніці систему для
оцінювання розділили на
панелі: спершу докладно

розповідається про те, як
побудовано систему забезпечення якості освіти з фокусом на освітні
програми від керівника
відділу. Далі заслуховуватимуть, як залучено
до процесу побудови
якості освіти викладачів,
студентів та структурні
підрозділи. Також відбудеться ознайомлення, як
здійснюється опитування
і врахування думок студентів щодо якості освітніх програм.
Сучасні тенденції розвитку європейської освіти та української зокрема
розширюють рамки зацікавлених сторін у якості.
Так бізнес-компанії, зацікавлені у випускниках,
мають брати участь у
складанні рекомендацій
щодо покращення якості
освіти. Студенти ж, зацікавлені в отриманні робочого місця, мають активно
співпрацювати та брати
участь у розв’язанні проблем якості освіти.
Таким чином ми
можемо побачити,
як розширюється
коло зацікавлених
сторін щодо якості
освітньої системи,
головною метою
якої є формування
фахівця, компетентного спеціаліста в певній галузі.
Після того, як
надані документи
буде проаналізовано та
ретельного вивчено наявну освітню систему, враховано думки всіх сторін
учасників — експертів,
викладачів і студентів та
після експертних висновків університетові нададуть національні рекомендації стосовно покращення якості освіти для
успішного європейського
акредитування ЗВО.
Анастасія ЗАДОРОЖНА
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наука

ПОВЕРНУТИ УКРАЇНІ СТАТУС НЕЙРОНАЦІЇ

| Світлини Анастасії Мигидюк

Богдан Ткач — доктор психологічних наук, український
нейропсихолог, автор понад 70 наукових праць у галузі
клінічної нейропсихології, девіантології, сексології та
нейромаркетингу, який виявив та описав синдром порушення
зв’язку між лівою префронтальною корою та стовбуром
мозку. Він створив на основі емпіричного дослідження
„Нейропсихологічну концепцію девіантної поведінки”. Нині —
керівник науково-дослідного відділу у NeuroPsyTechGroup.

Третього грудня психолог завітав до студентів Львівської політехніки,
аби поговорити з ними
про роль нейронаук у
бутті людства: „У мене є
мрія: повернути Україні
втрачений статус нейронації. Адже ще століття тому українські вчені
були першовідкривачі й
найкращі фахівці в галузі
нейронаук”.
Щоб зрозуміти, яка
ж розумна була і є наша
нація, потрібно зробити екскурс у минуле й
згадати про найкращих
українських фахівців нейронаук: Володимир Бец,
Іван Пулюй, Володимир
Правдич-Немінський,
Катерина Ющенко тощо.
У нас дуже гарне минуле, але нині в нашій країні
немає жодного інституту,
лабораторії чи кафедри

нейропсихології, і це потрібно змінювати.
Що ж до нейропсихології як науки, то виникла
вона в Радянському союзі
після Другої світової війни через значну кількість
травмованих людей. Ця
наука вивчає зв’язок між
мозковими структурами
та функціями мозку. Існують експериментальна нейропсихологія, яка
вивчає мозок; порівняльна — вивчає відмінності
між мозками різних людей; вікова — досліджує
від зачаття до смерті,
когнітивна — пізнавальні процеси, нейрофілософія — дає відповіді
філософам на запитання: Хто така людина? Як
виникає мислення? Що
таке пам’ять і як вона реконструюється? Що таке
свідомість?
Нейропсихологія має
п’ять рівнів. Перший —
субатомний (квантова
нейропсихологія) вивчає,
які саме ізотопи необхідні
для функціювання мозку.
Другий — молекулярний
рівень, який вивчає, як
різні речовини впливають на поведінку людини.
Третій — клітинний, імітація діяльності нейронів.
Четвертий — органний,
вивчає, які структури
мозку причетні до певних
процесів. П’ятий — надорганний, коли декілька мозків безпосередньо
між собою з’єднують за
допомогою електричних
дротів, і так утворюєть-

ся нова істота. Мозок
двох мавп разом набагато потужніший за мозок
однієї людини. Він здатен розв’язувати складні
економічні, політичні та
соціальні проблеми.
Наш мозок — наймінливіший орган у тілі. У
нашій голові є одночасно
три „мозки”, які працюють на різних
програмах. Ці
системи мають
між собою взаємодіяти. Така
структура дається нам готовою і не піддається змінам.
Вона в усіх
однакова (від
жаби до людини), відповідає
за біль і страх.
Весь світ вона сприймає
як загрозу, тому в багатьох людей виникає страх
публічних виступів. Цей
мозок відповідальний за
здатність обманювати
інших, визначає, кого
любити, а кого ні. Мозок
ссавців спрямований на
емоції й враження. Він
існує 50 мільйонів років.
Це фіксована надійна
структура, здатна коригуватися. На цю ділянку
впливають коміки, політики, шоумени — всі ті,
хто нам дарує враження.
Світ споживацтва, який
любить стабільність та
якому не до вподоби новизна. Найдревніший та
найнадійніший — це мозок рептилії. Він існує

сто мільйонів років. Мозок приматів походить
із лімбічної системи, емоційного мозку. Структура,
яка є найбільш гнучка й
може підлаштовуватися
під соціум. Існує 5 мільйонів років.
Богдан Ткач створив
гру — психологічний
квест „Подорож героя”.
У вигляді різних ігор замасковано нейропсихологічні тести. Досліджуючи, учасники цієї
гри думають, що вони
бавляться, а насправді
стають піддослідними.
На основі цих тестів визначають, які в учасників
є ускладнення, й одразу
ж здійснюють корекцію.

Коли люди зіграють у чотирьох типах, то учасник
побуває в усіх крайнощах: надмірно аморальна, добродушна, творча,
покірна, агресивна, зациклена на чомусь людина тощо. Після гри в усіх
чотирьох архетипах учасники починають краще
розуміти себе й інших, у
них формується адекватна модель світу.
Це не остання зустріч
Богдана Ткача зі студентами Львівської політехніки. Нейропсихолог
обов’язково завітає ще
раз: а чи гостем, чи викладачем — дізнаємося
згодом.
Анастасія МИГИДЮК
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нагальні справи

СИСТЕМА ОСВІТИ МАЄ БУТИ ЧИСТА, ПРОЗОРА,
НЕ ПРОБЛЕМНА
Здається, корупція, — як багатоголова гідра: відрубаєш одну
голову, а одразу наростає дві нові. З нею борються на всіх
рівнях, та вона знову з’являється. На жаль, не позбулися
її остаточно й у навчальних закладах. Про це говоримо з
очільником Інституту економіки та менеджменту професором
Олегом Кузьміним.
леже Євгеновичу,
тож яка ситуація у
Вашому інституті?
— Питання корупції на
нашому контролі вже давно. Про неї постійно говоримо на інститутських
учених радах, на засіданнях кафедр, зі самими
викладачами, у студентських колективах тощо.
Намагаємося запобігати
нестандартним стосункам між викладачем і
студентом, бо твердо переконані: освіта має бути
чиста, прозора, не проблемна. На жаль, у засобах масової інформації, у
публічних місцях, і навіть
у родинах тривають розмови про корупцію, і це
не може не впливати на
наших студентів та працівників, тому зайва профілактика не зашкодить.
Як показує практика, вона
доволі ефективна.

Т

ож як боретеся з цим
явищем?
— Рішенням Вченої
ради інституту постановили, що будь-який залік,
іспит чи захист курсової
роботи приймають три
члени кафедри. Допомагають нам і студенти під
час анонімного анкетування: серед усіх питань
обов’язково запитуємо
про можливу корупцію.
Буває, що вони вказують
на ті випадки, які з ними
трапляються. Якщо таке
явище є, одразу обрізуємо
йому „крила”. Окрім анкетування, студенти можуть

| Світлина Катерини Гречин

О

телефоном анонімно повідомити про такі дії заві
дувачу кафедри. Уважно
стежимо за висловами наших студентів в інтернеті.
На щастя, наші викладачі там не „засвічуються”.
Якщо щось „виловлюємо”,
одразу вживаємо різних
заходів, щоб цього позбутися. На жаль, у корупційних питаннях є дві сторони: викладачі й студенти.
Не секрет, що невелика
група студентів, які вже
десь працюють, мають
добрий прибуток, готові заплатити за залік чи
курсову роботу. Це стосується й тих, хто не хоче
вчитися. Тут важливо, щоб
система контролювання
та регулювання працювала активно й ефективно,
бо з такими чинниками
боротися непросто. А ще
ми дуже прискіпливо ставимося до складання навчальних планів.

О

станнє ніби й не має
стосунку до корупції?
— Насправді має, бо
траплялися випадки,

коли викладачі так будували робочу програму,
що студенту важко було її
вивчити. Це робили спеціально. Тож вимагаємо,
щоб викладачі готували
якісну навчальну програму й не вводили в неї питання, що не стосуються
суті предмета. Таким же
зрозумілим має бути посібник чи підручник, інші
додаткові інформаційні матеріали. Якщо все
це зроблено правильно,
тоді не буде підстав мати
проблеми з корупцією.
Загалом наше завдання — не ловити нікого за
руку і не провадити слідство, а запобігти цьому
явищу й дати можливість
студентові чесно скласти
іспити.

Ч

и не трапляється, що
про випадки корупції повідомляють дирекцію, аби нашкодити викладачеві?
— Давно в нас такі випадки бували. Особливо,
коли викладач вимагав
від студентів реальних
знань. Ці питання ми,
звичайно, розв’язували,
але нині таких проблем
нема, оскільки трьох викладачів (екзаменаційна
комісія) важко звинуватити в необ’єктивності.
До того ж постійно перевіряємо, чи ходять на
пари викладачі й студенти (можемо запитати, чи
цікаво викладач читає
лекцію). Особливих відхилень не зафіксували.

Щ

о це має спільного
з корупцією?
— Нашим студентам
читають лекції не тільки
економісти, а й багато
викладачів інших кафедр.
Колись давно бували випадки, коли викладачі
пропонували нашим студентам не ходити на лекції, мовляв, на останній
парі придумають, як бути
зі складанням іспитів чи
заліків. І це з дисциплін,
що потрібні студентам!
Так не має бути. Про
такі випадки ми знаємо
й вживаємо необхідних
заходів.

С

тудентів, які не дуже
хочуть вчитися, таке
влаштовує, зате тих, хто
хоче мати знання — не
дуже…
— Власне, оті другі й
звертаються до нас, а ми
наводимо порядок.

Ч

и трапляються випадки, коли необхідно придбати підручник
чи монографію викладача, в якого складаєш
іспит?
— Про це ми знаємо,
та в нас давно вже цього
нема.

В

важаєте, що перекрили всі шляхи до
корупції?
— Використовуємо всі
можливі методи. Головне
— постійно боротися з
корупційними проявами.
Студенти нам теж допомагають. Маючи їхні телефони, можемо й прямо
про це в них запитати.
Фактично проблем із корупцією в нас нема, але
продовжуємо тримати це
питання на контролі.
Спілкувалася
Катерина ГРЕЧИН
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проблеми освіти

НА РОЗВИТОК НАУКИ СПОДІВАЮТЬСЯ ВСІ
Якщо ситуація в державі не зміниться, наука
в Україні занепадатиме. Так вважає завідувач
кафедри напівпровідникової електроніки Інституту
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної
техніки Львівської політехніки професор Анатолій
Дружинін. При цьому він активно розвиває
впродовж десятиліть (від 1980 року) свою наукову
школу фізики і технології напівпровідникових
мікро- і наноструктур та сенсорних систем на їх
основі.
Крім керівника, у групі працює
ще п’ять професорів, які сформувались як науковці й захистилися
саме тут: Ігор Островський, Юрій
Ховерко, Валерій Єрохов, Ігор
Когут, Ярослав Буджак. Є ще доценти, кандидати наук. Але тенденції останніх років трохи сумні.
— Кандидати наук, молоді
науковці йдуть у бізнес або виїжджають за кордон, — констатує Анатолій Олександрович. —
Доктори ще трохи тримаються,
доходять до фіналу, а ось кандидати ідуть із науки. Під час аспірантури чи при завершенні вони
можуть уже мати кандидатську, але створюють свої родини,
постають побутові
питання: треба десь
жити, забезпечувати сім’ї, їм наукової
зарплати бракує, відповідно багато випускників аспірантури йдуть без захисту,
відкладають. Був випадок, що відбувся
вже так званий „попередній захист” — і
не захистився. Пішов
на роботу, яка забирала багато часу, виселився з гуртожитку, за квартиру платити дорого — відмовився
від захисту.
Зрештою, і в аспірантуру
йдуть не надто охоче, оцінюючи
перспективи: наприклад, аспірантська стипендія далеко не
дотягує до рівня зарплати в ІТ.
Ця проблема глобальна, вона
торкається не лише України. Наприклад, у Польщі спостерігають

відтік перспективної молоді до
Німеччини.
— У Польщі теж професори
нарікають, що їхня молодь іде або
в бізнес, або втікають у науку до
Німеччини. Тобто наші — в Польщу, поляки — в Німеччину. Чому
поляки так із задоволенням беруть українських студентів? Тому
що для українців їхня зарплата
300 доларів — це нормально, для
поляків це замало. Так що така
криза кадрів існує не тільки в
нас, — додає Наталія Лях-Кагуй,
яка минулого тижня захистила
докторську дисертацію.

Який же вихід бачать уже
сформовані науковці із такої ситуації?
Передовсім, за словами професора Анатолія Дружиніна, „у
нас є базове фінансування —
держбюджетна й госпдоговірна тематика. Закінчується одна
тема, подаємо наступну. І досі в
нас це було безперервно. Крім
цього, наші розробки — це такі

практичні речі, молоді цікаво таким займатися. Колись ми випускали сейсмічний датчик тощо”.
Нині наукова школа займається більш фундаментальними
дослідженнями.
— Ми вирощуємо специфічні
кристали для низьких температур, — розповідає Наталія Степанівна. — І не просто низьких,
це температури рідкого гелію,
тобто 4 кельвіни (для порівняння — температура рідкого азоту
77 кельвінів). Тому наші датчики
не можуть мати побутового застосування,
їх використовують у
складних умовах: для
наукових досліджень,
для кріоелектроніки,
для кріоенергетики.
Вони індивідуальні,
але дуже високочутливі, дуже точні.
Наприклад, напрям
старшого наукового
співробітника Степана Нічкала — вони
вирощують нанокристали травленням: є
пластина, певний
склад травника — і
всередину таких лунок проростають нанокристали. На відміну
від мікрокристалів, до нанокристалів складно створити контакти,
для цього потрібні дуже потужні
мікроскопи.
Науковці намагаються зацікавити своєю продукцією промисловість, зокрема і з цією метою
беруть участь у різних науково-
практичних конференціях. Але
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коротко
через специфіку це не так просто.
— Ми стараємось. Але ситуа
ція нині така, що ніхто не має
грошей. І відповідно звужуються
експериментальні дослідження, бо немає умов для їх провадження, — каже Анатолій Олександрович. — Масштабні конференції, в принципі, допомагають
знаходити партнерів. Але сюди
більше приїжджають закордонні
представники, щоб розвідати ситуацію, науковці, а не бізнесмени. То ми радше налагоджуємо
наукові зв’язки.
Власне наукові зв’язки потрібні не лише для обміну досвідом чи науковою інформацією.
Наприклад, донедавна науковці
свої експериментальні дослідження при певних специфічних
умовах (при гелієвих температурах, у сильних магнітних полях)
провадили у Вроцлаві — в Міжнародній лабораторії сильних
магнітних полів.
— Ми давно з ними співпрацюємо, — продовжує Анатолій
Олександрович. — І завдяки таким глибоким дослідженням маємо можливість публікуватися в
солідних журналах із високим
імпакт-фактором, тобто тих, які
входять у наукометричну базу
Scopus і Web of Science. Ми в
Польщі проводили масу вимірювань. Полякам були цікаві наші
дослідження, тому вони надавали нам безоплатний доступ до
обладнання.
Яка непроста не була б ситуація, як би складно не було залучати молодь, у науковій школі
беруть участь і аспіранти, й магістри, і навіть студенти молодших
курсів. Зокрема, на конференції
НАНО-2019 до однієї з трьох
стендових доповідей було залучено другокурсницю Вероніку
Трошину.
— Студентка добре знає
англійську мову, — каже керівник наукової школи. — Тому ми
використовуємо ці знання: молоді знайомляться з науковою
літературою, перекладають на
українську, наші статті для пуб
лікування — на англійську. А молоде покоління одразу й пише
англійською.
— Я вже від 8–9 класу знала,
що хочу вивчати мікро- й нано-

Від 3 до 24 січня триватиме реєстрація учасників на пробне
зовнішнє незалежне оцінювання 2020. Зареєструватися
можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості
освіти. Пробне тестування з
української мови і літератури
відбудеться 21 березня, з історії
України, математики, біології,
географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької,
французької мов — 28 березня.

технології, — розповідає цілеспрямована другокурсниця. —
Але на парах викладають не так
багато того, що хотілося б знати.
І я вирішила, що заняття наукою
дасть мені більше, дозволить заглибитися у свій фах. Навіть зараз я презентувала тему на конференції „Магнето-транспортні
переваги вісмут-селен-кристалів”, то її не аж так глибоко викладають студентам. Загалом
ця робота більше експериментальна. Я в майбутньому бачу
себе тільки в науці. Хочу зробити якийсь вклад саме в нанотехнологіях і медицині. Оскільки це
лабораторія сенсорної електроніки, то можна починати зі сенсорів для медицини. Я хотіла би
працювати в Україні, просувати
українську науку. Сподіваюся, за
5 років, доки я здобуватиму вищу
освіту, щось зміниться, щоб можна було не їхати за кордон, бо й
такий варіант розглядаю.
Побажання, щоб наука в
Україні стала престижна й ефективна, висловив і професор Анатолій Дружинін:
— Я би дуже хотів, щоб більше уваги приділялося науці (це
від нас не залежить, але ми би
цього дуже хотіли) в Україні і в
Політехніці, щоб наукові школи
підтримували, особливо матеріальне забезпечення — прилади,
умови вимірювання, словом, матеріально-технічну базу.
Спілкувалася
Тетяна ПАСОВИЧ

За найближчі два роки МОН
планує створити Національну
дорожню карту дослідницьких інфраструктур. „Одне з
наших стратегічних завдань у
галузі науки — відійти від принципу фінансування „всім потрохи” до принципу підтримки
кращих. Це стосується і розвитку інфраструктури, — сказав
генеральний директор директорату науки МОН Дмитро
Чеберкус. — Нині маємо з цим
велику проблему. Науковцям
доводиться працювати на застарілому обладнанні, що стримує як розвиток досліджень,
так і можливість співпраці з
науковцями інших країн”.
Правила прийому до ЗВО 2020
обговорять у Львові 17 грудня. В Українському католицькому університеті на регіональну
нараду-семінар щодо організування вступної кампанії 2020
року зберуться представники
п'яти західних областей. До
31 грудня ЗВО мають затвердити свої правила прийому на
базі умов прийому, ухвалених
МОН, та опублікувати їх на свої
сайтах.
Українські інноваційні підприємства зможуть отримати
до 200 тис. євро на 3 роки
на розвиток своєї діяльності. Підтримку надаватимуть
за результатами конкурсу за
рахунок коштів допомоги ЄС
для України в програмі „Горизонт-2020”. Як зазначила
міністр освіти і науки Ганна
Новосад, у конкурсі зможуть
взяти участь малі та середні
підприємства, зокрема, в партнерстві з вишами. Це дозволить
покращити зв’язок між наукою
та бізнесом.
За матеріалами
інформагенцій, МОН
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МИСЛЕННЯ ЯК КРОС-КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН
Тема мислення завжди була актуальна. Дослідження
в цій галузі — не нове, особливо для академічних
філософів західного світу. Вони вважають, що саме
мислення — найголовніша ознака людського буття.
Якщо ми нехтуємо ним, то ігноруємо й найважливішу
характеристику людини.
Кожен розуміє це поняття
по-різному. Наприклад, за Декартом, мислити — означає уявляти, фантазувати, переживати
емоції, створювати образи. У
своїй „Медитації про першу філософію” французький дослідник
пише: „Але чим же я є? Річчю, що
мислить. А це що? Звичайно ж,
річ, що сумнівається, розуміє, заперечує, воліє, не воліє, а також
виображує та відчуває”.
30 листопада відбувся семінар доктора філософських наук,
завідувача кафедри філософії
Львівської політехніки Ігоря Карівця „Мислення в крос-культурній філософії. Казимир Твардовський та Джидду Крішнамурті”. Він каже: „Ми говоримо про
мислення як про крос-культурний
феномен, який не має кордонів,
етнічної ідентифікації. Це універсальна річ. Людське мислення у
філософії обґрунтовано та доведено”.
Казимир Твардовський —
представник ранньої аналітичної філософії. На формування
світогляду Казимира вплинув
Франц Брентано, його вчитель,
австрійсько-німецький філософ,
який багато уваги приділяв аналізу психічних станів. Він відділяє
дескриптивну психологію від генетичної, що щільно пов’язана із
психофізіологією (коли мислення
поєднане з фізіологічними станами). Дескриптивна психологія
має віднайти очевидні безсумнівні істини.
Твардовський перейняв від
учителя бажання розвивати чітке,
зрозуміле мислення за допомогою аналізу суджень, психічних
станів. У своїй короткій статті
„Про ясний і неясний філософський стиль” мислитель зазначає, що філософське мислення
має уникати нечітких формулю-

вань. Філософи повинні використовувати у своїх працях таку
мову, щоб усі слова були логічні,
правильні й однозначні. Якщо читачі в чомусь не зовсім впевнені,
то можна вважати, що автор не
вміє висловлювати свої думки й
не вміє ясно мислити. Тож його
думки не заслуговують на те, щоб
ми намагалися їх зрозуміти.
Мислення є предметом і філософії, і логічного аналізу, й судження. Одним із видів мислення є мова. Небезпека полягає в
тому, що наш світогляд формується з певних слів-символів. Ми
віримо в ці слова й стаємо залежні від символів, розвиваючи в
собі „символоманію”. Тому люди
й бояться критики. Абсолютно
незалежне мислення — це ідеал,
якого не можна досягнути. Але існують засоби науки й логіки, які
можуть трішки зменшити нашу
залежність. Ще однією помилкою
є те, що ми керуємося поняттями,
уявленнями, образами, які вже
були сформовані до нас, некритично засвоюємо їх і переносимо
в своє мислення. Тож потрібно не
поспішати узагальнювати; прискіпливо, до деталей, розбирати
ситуації; перевіряти інформацію

й тоді, на цій основі, робити певні
висновки.
Джидду Крішнамурті, як і Казимир Твардовський, вважає, що
мислення є надзвичайно важливе, оскільки, перш ніж діяти, ми
думаємо. Джидду розмірковує
про думку. За його словами, це
матеріальний процес мислення,
який спричиняє нам страждання. Мислення — не розкіш і не
те, що може привести людину до
пізнання істини. Воно виникає від
потреби виживання, від потреби
„боротися за місце під сонцем”.
Тільки коли індивід зупинить мислення й перебуватиме в бездумному стані, тоді йому відкриється
реальність. Крішнамурті закликає
не мислити словами, символами,
поняттями; не створювати уявлень; не фантазувати.
Мислення завжди належить
минулому. Це акумуляція минулого досвіду й проєктування його
на теперішнє. Минулі думки не
встигають за актуальним теперішнім і, щоб повністю осягнути
його, треба стерти всю пам’ять,
знищити минулий досвід.
Крішнамурті багато критикують, адже він, окреслюючи
проблему, не показує шляхи її
розв’язання. Він говорить, що всі
методи й дисципліни — недоречні. Будь-який учитель шкідливий
для учня, адже учень починає все
узагальнювати й пригальмовує
свій розвиток. Джидду пропонує
відмовитися від шкіл та всіх методів духовного зростання. Він акцентує увагу на людині, а не на
конкретній інституції, яка могла б
витягнути нас зі стану страждання. Крішнамурті часто називають
філософом без традиції, адже він
не приєднався до жодної школи,
течії чи релігії. Завжди був самотній „мандрівний проповідник” і
вважав, що його місія — навчити
людей бути вільними.
Попри те, що Казимир Твардовський і Джидду Крішнамурті належать до різних традицій,
вони наголошують на важливості
для розвитку людини зрозуміти
себе. Адже щастя — у самопізнанні.
Анастасія МИГИДЮК
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цей день в історії

ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО АНДРІЯ МЕЛЬНИКА?
Цього дня, 12 грудня 1890 року, на Дрогобиччині народився
голова проводу ОУН Андрій Мельник. В Україні, на відміну від
Степана Бандери, він знаний менше, хоч, безперечно, вартує
нашої уваги й пам’яті як борець за незалежність Вітчизни.
Тому розповімо про нього дещо більше.
Під час Першої світової
війни, у 1914‒1916 роках,
у чині поручника Андрій
Мельник командував сотнею Легіону українських
січових стрільців на австрійсько-російському
фронті. Його сотня увінчала себе славою в боях на
горі Маківка, під Заваловом і на горі Лисоні, що на
Бережанщині. 1916 року
разом із Михайлом Матчаком, Романом Сушком
та іншими потрапив у російський полон.
Після втечі з полону, у
січні 1918 року спільно з
Є. Коновальцем організував Курінь січових стрільців, згодом очолив штаб
полку січових стрільців. В
Армії Української Народної Республіки мав чин

отамана, був начальником штабу Дієвої армії.
1922 року став співзасновником Української
військової організації, а
згодом — крайовим комендантом. Його волі
не зламало чотирирічне
ув’язнення (1924‒1928),
відбувши яке він продовжив громадсько-політичну діяльність. Від
1934 року — член сеньйорату УВО та голова сенату
ОУН.
Після вбивства Євгена
Коновальця очолив Провід
українських націоналістів.
За деякими джерелами
— саме його бачив своїм
наступником Коновалець.
26 серпня 1939 року в
Римі на Другому Великому зборі українських на-

ціоналістів, який ухвалив
політичну програму ОУН,
Андрія Мельника й надалі
обрали головою ОУН. На
початку 1940-го в організації відбувся розкол
на ОУН-мельниківців та
ОУН-бандерівців.
Під час німецької окупації України Мельник обстоював ідею створення
української незалежної
держави, за що потрапив
до концтабору Заксенгаузен. Після звільнення жив у Німеччині та в
Люксембурзі. 1947 року
на Третьому Великому
зборі ОУН його обрано
довічним головою Проводу. Решту свого життя
він присвятив боротьбі за
консолідацію емігрантських сил.

Помер 1 листопада
1964 року. Похований на
міському цвинтарі Боневуа в Люксембурзі.
Читачам цікаво буде
дізнатися, що дружиною
Андрія Мельника була
донька відомого правника, фінансиста й громадського діяча Степана
Федака — Софія. З його
другою донькою — Ольгою — був одружений
Євген Коновалець. А
третя Федаківна — Олена — була замужем за
націоналістом, учасником II Великого збору
ОУН Левом Шепаровичем. Брат Олени, Софії і
Ольги — Степан Федак у
вересні 1921 року здійснив у Львові невдалий
замах на Юзефа Пілсудського.
Ярослава ВЕЛИЧКО

добра традиція

КОЛЕГИ ВШАНУВАЛИ ВЕТЕРАНА ПРАЦІ
В Інституті телекомунікацій, радіоелектроніки та
електронної техніки є добра традиція — вітати колишніх
працівників, які пішли на заслужений відпочинок, із
ювілеями. Так, нещодавно колеги та колишні студенти,
випускники РТФ привітали з 90-літтям колишнього
доцента кафедри ТРР Тадея Ільковича Бардилу.
Зі словами шани й вдячності за
багаторічну працю звернувся до
ювіляра В. Оборжицький — заві
дувач кафедри РЕПС, на якій колись
працював Тадей Ількович. Колеги
вручили йому пам’ятний адрес із
побажаннями й фотографіями, а
старший викладач А. Кузик прочитав власного вірша-вітання.
Ювіляра вітали також товариші з групи туристів, до якої нале-

жав ювіляр, і подарували пам’ятне
фото з мандрівки, яку він здійснив у
86-му віці, фотоілюстрацію до його
оповідання „Метелик”, що було опубліковано в збірнику творів письменників-початківців, переможців
всеукраїнського конкурсу. Колеги
подарували вишиванки (Я. Кушнір,
С. Кашкадамова), альбом „Львівська політехніка у фотографіях”
(О. Шишка), а головне — теплі сло-

ва й побажання. Колишні вихованці
Ю. Романишин О. Крук, Ю. Саноцький, З. Колодій та Ю. Шаповалов
поділилися спогадами про вчителя.
Тадей Ількович, розчулений
увагою колег, щиро подякував їм,
а також поділився спогадами про
свої важкі воєнні та повоєнні роки,
навчання в школі, у Політехніці,
згадав викладачів і колег Пухова,
Шевцова, Замору та інших, спільну роботу над цікавими проєктами,
зокрема в СПКБ Політехніки, Малій
академії.
Леонід СНІЦАРУК,
доцент кафедри РЕПС
Інституту телекомунікацій,
радіоелектроніки та
електронної техніки
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подорожі

„ГАМАРДЖОБА, ГЕНАЦВАЛЕ!”
				 АБО
ВСЕ, ЩО Я ЗНАЮ ПРО ГРУЗІЮ…
Що вам відомо про грузинів та їхню країну? У багатьох
людей знання на цю тему обмежуються фразою в заголовку,
шашликами, війною з Росією та прапором „з хрестиками”.
Заштампований образ грузина міцно засів у наших головах.
Але що, як я скажу, що Грузія — це не тільки вуса, вино та
акцент? На прикладі її столиці, Тбілісі, я розповім вам усе,
що мені вдалося дізнатися про цю країну за тиждень.

| Світлини Микити Гаврилюка

Освіта
Почну з того, як я потрапив до Грузії, та коротко розкажу про науково-освітню частину моєї
подорожі.
Організатором тижневого міжнародного проєкту виступив Erasmus+.
Сам захід було націлено
на взаємне ознайомлення представників молоді
6-ти держав із культурою
та історією країн-„колег”,
на глобалізацію молоді, а також на теоретичне розв’язання проблем
дискримінації, інклюзії
тощо.
Брали участь у тижневій конференції представ-

ники з Італії, Угорщини,
Вірменії, Латвії, України
та Грузії. Від кожної країни було 7 представників.
Звичайно, такий полікультуралізм і тепла
дружня атмосфера допомогли зруйнувати деякі
національні стереотипи.
Наприклад, виявилося,
що італійці не дуже часто
розмахують руками, та й
узагалі доволі стримані.
Угорці ж, навпаки, виявилися дуже веселі, просто
їм потрібен був час, щоб
підпустити до себе нових
людей.
Загалом зі всіх 42-х
людей чітко вимальовувалася картина сучасно-

го суспільно-політичного
становища молоді в Європі. Ось що мені вдалося зафіксувати: приблизно 80% представленої
на конференції молоді —
атеїсти; стільки ж — абсолютно толерантні до
ЛГБТ-спільноти, людей з
інвалідністю, представників різних релігій тощо;
майже всі — ліво-ліберально налаштовані.
Проте поведінка представників різних країн
під час певних занять та
дискусій підтвердила всі
наявні відмінності між
західноєвропейськими
країнами та країнами,
що здобули незалежність

після розпаду СРСР. Я
маю на увазі, що ті норми поведінки й людських
стосунків, що є узвичаєні
в Італії й Угорщині, викликають дискусію між
деякими представниками
інших країн (менше — у
Латвії). Але все вказує на
те, що відсоток консерваторів навіть серед молоді
цих країн дуже низький,
а суспільство загалом —
проєвропейське.
Історія та географія
Грузія — невелика.
Її загальна площа приблизно в 9 разів менша
за територію України. Історія ж її почалася задовго до нашої ери. Але про
це ви можете прочитати
докладніше й у Вікіпедії.
Нас із вами ж цікавить
сьогодення.
На превеликий жаль,
у нашого та грузинського народів є одна спільна річ — війна з Росією.
У 2008-му році на основі
штучно створеного кон-
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флікту в Південній Осетії
війська РФ вторглися у
Грузію та майже дійшли
до Тбілісі. Зупинило їх
тоді лише втручання в ситуацію багатьох світових
лідерів.
Сьогодні конфлікт
деескаловано, але території Абхазії й Південної
Осетії все ще залишаються окупованими Росією.
Цей факт болісно сприймається кожним громадянином, і саме тому вони
дуже часто кажуть, що
розуміють українську ситуацію.
Люди
Населення Грузії —
приблизно 4000000 осіб,
більше половини з яких
мешкає в Тбілісі (1 млн
офіційно, інші — працівники й студенти).
Про грузинів можна
сказати таке:
••вони дуже гостинні,
особливо до українців.
Варто лише сказати їм, що
ти зі Львова і вони з радістю покажуть тобі найкращі місця й поділяться
розповідями про те, як
вони колись жили десь у
Одесі, приймали гостей з
України тощо;
••старші грузини дуже
релігійні, молодші — не
дуже, але майже всі знають і поважають народні
традиції;
••грузини дуже „гарячі”:
часом у діалозі вам може
здатися, що вони починають сваритися, проте це
просто нормальний тип
емоційної реакції;
••більшість грузинів
дуже поважають Саакашвілі;
••частина населення
знає англійську, частина — російську. Тож у
людних місцях ви зможете порозумітися;
••грузини дуже веселі. На моїх очах просто
в центрі міста молодики
ввімкнули національні
мотиви з колонок автівки, організували коло й
почали танцювати. Міс-

цевий хлопець, який показував нам місто та не
був із ними знайомий,
приєднався до кола, потанцював дві хвилини й
повернувся до нас. Його
привітали як близького
друга і попрощалися так
само.
Кухня
На прилавках наших
вуличних кав’ярень чи
просто крамниць із випічкою ви часто можете
побачити щось із назви
хачапурі. Забудьте! Це не
хачапурі. Це просто булка.
Ніхто й ніде не приготує справжню грузинську
кухню краще, аніж грузини в Грузії.
Взагалі кухня дуже
самобутня, хоч і відома
(принаймні з назв) багатьом мешканцям усього
постСРСР. Але особисто
для мене стало відкриттям, що насправді самих
страв не дуже багато,
але кількість їх варіацій… У кожного регіону
є свій особливий рецепт, не схожий на інші,
є й своя особлива, трохи
менш відома світові, але
дуже автентична страва.
Найяскравішим прикладом для мене став м’ясний пиріг, у начинку якого додають канабіс. Його
готують лише в певному
гірському районі (у ресторанному варіанті цієї
„родзинки” немає).

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

Порції зазвичай великі
й ситні, що частково пояснює, чому ви мало де
зустрінете „тонких” людей.
Ціни
Не відходячи від їжі,
одразу скажу про ціни:
вони майже такі ж, як у
Києві. Ви буквально можете взяти нашу ціну,
+/- 25%, і отримаєте ціну
грузинську.
Національна валюта
зветься ларі, копійки —
тетрі. Міжнародний курс
ларі стосовно нашої гривні дорівнює приблизно 1
до 8,5. Притому доволі
легко знайти обмінники,
в яких коефіцієнт становитиме 8–8,3.
Взагалі Тбілісі, на мій
погляд, — одне з найкращих міст для бюджетної
подорожі:
••переліт лоукостером
із Києва туди й назад —
трохи менше 4-х тисяч
грн.
••їжа недорога (за 5 ларі
можна отримати достатню для дорослої людини
порцію);
••таксі з центру до аеропорту — 20–25 ларі, по
місту — 5–10;
••проїзд на міському
транспорті — 50 тетрі.
Це зважаючи на те, що в
Тбілісі є метро.
Тбілісі
Ну й окремо про столицю. Її автентичність
вражає, а старовинна іс-
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торія й сучасний розвиток
викликають здивування.
Тбілісі — місто контрастів: його не зачепила
Друга світова війна, але
дуже зачепив совок. На
відстані в сто метрів один
від одного можуть бути
надмодернова будівля
міністерства інвестицій,
роздовбана хрущовка і
маєток XIX століття, вікна якого будуть на різній
висоті попри один і той
самий поверх.
Але глянувши на
центр, одразу зрозуміло,
що вся країна рухається в
європейському напрямку: модерні, немов еластичні, будівлі, граційний
пішохідний Міст дружби,
сучасний фунікулер —
все це вплив Європи. У
ділових же кварталах
навп аки — відчутний
вплив Сходу.
Окремих слів заслуговує трафік: грузини водять, як скажені. Попри
те, що на кілометр дороги може бути лише один
перехід, і той найімовірніше буде без світлофора,
вони не гальмуватимуть
— просто перейдуть на
нейтральну передачу.
Можна довго обговорювати кожну дрібничку
цього приголомшливого
міста, цієї дивовижної
країни. Але ще цікавіше,
якщо ви самі їх відвідаєте.
Микита ГАВРИЛЮК
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ініціатива

СТАНЬ СВЯТИМ МИКОЛАЄМ
Хто сказав, що святого Миколая не існує? Нині,
напередодні свят, його роль може приміряти
кожен. І не обов’язково витрачати багато коштів:
можна допомогти в організуванні свята для дітей.
Доєднатися до своїх акцій пропонують Студентське
братство Політехніки та ГО „Територія ініціативної
молоді”.
Акція „It’s Миколайко Time”
має на меті допомогти дітям із
КЗ ЛОР „Підгірцівська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат І–ІІІ ст.”. Її організатором є Студентське братство Львівської політехніки.
Відвідати школу-інтернат
планують 17 грудня. Голова
братства Сергій Мельников
розповідає, що вони давно
співпрацюють з Мальтійською службою допомоги,
яка й порадила відвідати
саме цей заклад.
— Минулі рази ми відвідували школу-інтернат
„Марії Покрови”, що на Личаківській. Цьогоріч вирішили обрати щось трішки
далі. Бо що далі від міста,
то наша допомога їм є необхідніша. Нам розповіли
про школу в селі Підгірцях,
що біля Стрия. Там діти різного
віку. Всього їх понад 280. І всі
вони писали листи, які передали
нам, — розказує Сергій.
До ініціативи долучилися також ІТ-компанії. Вони брали
одразу по кілька листів. Братство встановило ліміт, щоб на
один лист витрачали до півтори
тисячі гривень. Діти просять різне, і якщо купити комусь одному
щось дороге, то інший, який був
скромніший у листі, може образитися. Один хлопчик узагалі
написав, що просить лише миру
в Україні.
Подарунки, які приносять, організатори просять не запаковувати у святковий папір. Є речі, які
купуватимуть окремо на потреби
школи. На це теж збирають кошти.
— Плануємо організувати солодкий стіл. Уже відгукнулися

люди, готові допомогти. Ведемо
перемовини щодо транспорту.
Тому що це буде об’ємний ван-

таж. Торік, коли їхали на Личаківську, то мали великого вантажного буса, що віз подарунки для
близько 90 дітей, і він був забитий повністю. Тут дітей у декілька
разів більше, тому потрібно велику машину або навіть дві. Окрім
цього, треба ще пасажирський
транспорт для нас. Ми шукаємо
волонтерів, які хотіли б нам допомогти. Подарунки ж мусимо запаковувати. І це все — не на один
день. Робочі руки нам потрібні, —
розповідає голова братства.
До акції ще можна долучитися й принести засоби гігієни,
канцелярські товари. Можна
зв’язатися з координаторами й
уточнити. Контактними особами
є Христина (+380 68 419 00 42),
Юлія (+380 99 674 73 53) та Сергій (+380 63 193 49 94).
Також свято для дітей готує
ГО „ТІМ”. Президент організації

Дмитро Донченко зазначає, що
нині в них робота кипить.
— Багатьом сиротинцям уже
хтось допомагає. Це дуже тішить.
Ми ж ведемо перемовини з трьома інституціями, що розташовані
далеко від Львова. Через вихователів з’ясовуємо, що необхідно для діточок. Одного року було
таке, що заклад хотів фотокамеру, і ми збирали кошти, щоб вони
могли придбати її. Сиротинці
нині потребують допомоги, але
не такої великої. Ми багато років
робимо акції до дня святого
Миколая і не тільки. Знаємо
в кого які проблеми, де потрібна допомога, а де дітей
забезпечують інші донори,
підприємці чи політики, —
розповідає Дмитро.
Дату поїздки ще узгоджують. Саме свято, яке є в планах, відрізняється від інших
тим, що організатори хочуть
увесь день побути з дітьми.
— Намагаємося домовитися з вихователями, щоб
ми їх зайняли, бо веземо для
них різних роботів. Плануємо зробити майстер-класи:
маємо співпрацю з художницею, яка навчить малювати. Наш візит буде інтерактивний. Хочемо поспівати
новорічних пісень та зробимо солодкий стіл, — ділиться планами
президент організації.
До акції ГО „ТІМ” долучаються не лише їхні постійні партнери, а й звичайні львів’яни. Це й
літні люди, й молодь, і навіть діти.
Дмитро згадує, що була якось історія, коли дитина знайомої ді
зналася, що збирають речі для
інтернату, і повигрібала з шафи
половину речей. Вона хотіла віддати навіть нові речі.
Координаторка Наталя Коваль
зазначає, що вони збирають різний одяг, засоби гігієни, іграшки
тощо.
Щоб долучитися до ініціативи,
потрібно повідомити координаторів Наталію (+380 67 616 86 89)
чи Юлію (+380 96 994 16 35) або
ж написати на сторінку ГО „ТІМ”
у соцмережах.
Марія МАСЮК
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цікаво знати

МУЗИКА ПЕРЕД ПАРОЮ ЧИ ІСПИТОМ — МЕНШЕ
НАПРУЖЕННЯ
Ми залежимо від наших звичок. Слухання музики — звичка,
залежність від якої особливо сильна. Як музика впливає на
нас, коли варто її слухати й навіщо — відповіді на ці запитання
отримали присутні в книгарні „Є” на лекції „Від нейрона до
рок-концерту” лікаря-психолога Олександра Аврамчука.
Музика належить до
топ-10 речей, які дарують справжню втіху. І
гроші та їжа залишаються
в цьому списку важливостей позаду неї. Чим же
музика так підкорює нас?
Олександр Аврамчук навів багато різних результатів досліджень, які показують, що надання музиці значущості в житті
не випадкове.
Передусім — музика
сприяє покращенню пізнавальних здібностей.
Це при умові, що її темп
збігається з темпом нормального серцебиття.
Якщо музика стає активніша, але при цьому
вона прийнятна для нас,
то тонус організму підвищується, проте стресу не
виникає.
Слухати музику на
парах лікар не рекомендує: насправді ми
ні музику нормально не
чуємо, ні лектора, по-

стійно перемикаємося.
Надмірно гучна або дуже
тиха музика блокує зв’язок мозку з гіпокампом,
який відповідає за збереження спогадів, — треба
знайти загрозу і з нею
впоратися. А ось вмикання музики перед парами
чи іспитом майже необхідне: Олександр Аврамчук, який практикує
це зі своїми студентами,
помітив, що почати пару
чи проводити іспит легше — менше напруження, студенти сприймають
запитання викладача не
так вороже.
Якщо люди роблять
щось музичне спільно,
то опісля вони виконуватимуть командне
завдання ліпше, особливо, якщо воно пов’язане з
креативністю. Танцюйте
(танець як доповнення
до музики — посилення
ефекту), співайте — менше стресування, біль-

ше окситоцину. Добра
музика й для навчання:
25–30 хв. підготовки —
5–10 хв. фізичної активності чи музики — уся
потрібна інформація міцно засяде в пам’яті.
Музиканти, граючи
на музичних інструментах, задіюють ділянки
мозку, що відповідають за ухвалу рішень.
Потребуєте розробити
стратегію розв’язання
чогось — зверніться до
барабанщиків — у них
і пізнавальні можливості великі, і здатність
справлятися зі стресом,
і рівень інтуїції на висоті.
Коли ми слухаємо музику, активізуються всі
центри мовлення. Адже
музика й мовлення безпосередньо пов’язані, є
знаковими системами,
а емоції, які годі висловити, передаємо через
звук. Зрештою, музика
допомагає виражати не

лише емоції, а й показує іншим досвід, який
зранює, коли ти думаєш
про нього наодинці. Вона
стає наче посланням світу того, що відчуває її
творець і її слухач.
Музика впливає позитивно на імунну систему,
робить нас витривалішими, адаптивними. Не варто від неї відмовлятися й
у стані депресії — треба слухати її, якщо вона
пов’язана з приємною
й корисною для людини
діяльністю, як-ось виконання ранкової зарядки
під улюблені мелодії. Через музичні твори можна виразити ті внутрішні
проблеми, про які наразі
не готові говорити.
Музика, яка звучить
фоном, має свої переваги: пік напливу людей у
магазин — мудрий менеджер ввімкне музику голосніше й зніме напругу,
для купівлі певних товарів лунатимуть ті мотиви,
що сприяють купівельному ажіотажу. Дозвольте
собі спонтанно рухатися
в такт музики — настрій
підніметься, втома мине.
Наталя ЯЦЕНКО

коротко
Від 6 до 15 грудня відбувається
XIX Міжнародний фестиваль
сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez у містах України й
Польщі. Фест присвячений пам’яті
Маркіяна Іващишина — ідеолога
та творця львівських мистецьких
феноменів. Jazz Bez — це десять
днів традиційного й авангардного,
українського та світового джазу. У
Львові концерти відбулися у філармонії 6, 7 та 8 грудня. Та 13 грудня
в „Дзизі” (вул. Вірменська, 35)
заплановано додатковий концерт
фестивалю друзів-музикантів

Іващишина — „Центрифуга, або
Маркіянські дзиграшки”.

позитивні емоції, багато гумору 27,
28, 29 грудня.

Львівський академічний духовний театр „Воскресіння”
(пл. Ген. Григоренка, 5) запрошує на цікаві вистави в грудні.
Вистава-забава для дорослих і
дітей — „Миколай прийшов до
нас” — гарна нагода зустріти святого Миколая і поринути в казку. Історію великої родини, в якій більше
нема місця для любові, а є зіткнення поколінь, — „Серпень: графство
Осейдж” можна переглянути 12
та 13 грудня. „Ніч для жінок” — це

14 грудня в Tech Startup School
(вул. Колесси, 2) об 11.00 — відкриття арт-простору „Технарнія”. Якщо завітаєте, то на вас
чекає виставка ретро-техніки,
прослуховування вінілу та невелика ярмарка. Після відкриття
охочі зможуть насолодитися ретро-показом фільмів із VHS-касет,
як у справжньому відеосалоні.
Вартість — добродійний внесок на
розвиток простору.
За матеріалами інформагенцій
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„У НАС ЗІ СТУДЕНТАМИ — ВЗАЄМНЕ ЗРОСТАННЯ”
Уже чотири роки „Основи композиції та формоутворення”
першокурсники-дизайнери вивчають неформально — їхня
викладачка, доцентка кафедри ДОА Вікторія Базилевич надає
завданням глибшого змісту. Результат такого підходу можуть
бачити всі, зазирнувши в інтернет, де на сайті vystavkadz12.
wixsite.com/website-1 розміщено найкращі студентські роботи.

Було і стало
— Перший семестр слідувала звичній програмі,
та побачила, що нудно, —
розповідає Вікторія Базилевич. — Вирішила додати
зацікавлення іншими галузями знань. Тему відтворення ритму, подумала,
можна об'єднати з темою
музики, а контраст і нюанс
для площинної двовимірної композиції поєднати з
видами діяльності людини,
для тривимірної — з її характером. Від студентів це
вимагало додаткового зацікавлення предметом —
наприклад, треба було вибрати музичний твір, який

подобається, і відобразити
у своїй композиції. Я просила не враження передавати від твору, а аналізувати його: скажімо, соло
веде саксофон, до нього
долучається супровід оркестру. Проаналізоване
передати на папері через
асоціативні зображення й
символи. Після виконання такого завдання хтось
може більше полюбити
музику.
Раніше була стилізація натюрморту — глечик,
яблука, квіти. Тепер же

вибираємо кухню якогось
народу або характерну
для нього страву й створюємо стилізацію на їхній
основі — графічними засобами передаємо смак.
Для цього треба поцікавитися цією кухнею, спробувати якусь страву.
Оцінюю правильність
виконання завдання, відповідність назви зображенню, художню виразність, технічні аспекти і
якість виконання. Це лише
критерії, та ще треба враховувати, що в когось у
силу його природних даних превалює художня
виразність, а в когось —
глибина думки. Хоча, загалом, усі стараються, тішать мене своїми роботами, відповідно оцінювання
їх є найвище.
Цей предмет для мене
став найулюбленішим.
Мушу визнати, що тепер завдяки студентам у
мене є списки книжок, які
маю прочитати, відкрила
для себе нові українські
гурти. У нас — взаємне
зростання.

Студентський
досвід
Другокурсник ІАРХ Василь Чапайкін згадує, що
спочатку ніхто не знав, які
ідеї придумати, як їх втілити, але згодом усі принесли вражаючі твори. Так
з’явилися його власні картини „Квітів аромат”, „Кактус”, „Місто Жовква” — і
творчі замовлення від
жовківчан. В основу роботи „Кактус” лягла легенда

про те, як кактус прийшов
до троянди, та не мав що
подарувати і — розцвів.
Студентки Марія Петрович і Оля Копитко
довго думали над завданнями, бо треба було
і прийоми застосувати,
і вкласти в зображення
ще й сенс. „Не так багато часу займало втілення
ідеї, як її пошук і підготовка, — каже Марія. — Хотілося намалювати не просто гарну картинку, а щоб
вона, крім естетичного
захоплення, викликала
бажання думати”.
— Мені дивно, що їм
було непросто, бо по роботах складається враження, що все, навпаки,
давалося легко, — резюмує викладачка.

Оприлюднити
результати
— Перші два роки робили виставку на коридорах третього поверху.
Недоліком було те, що
робіт багато, тож вони висіли впритул і втрачалося
окремішнє сприйняття
творів. Хтось зі знайомих
порадив залучити для
демонстрування робіт
інтернет-ресурси. Торік
ми спробували відкрити
онлайн-виставку вперше:
вибрали найкращі роботи, виконані за семестр,
і їхнім розміщенням в інтернеті зайнялася робоча
група зі студентів. Цього
року вдосконалили —
студенти зробили транс
літерацію імен і прізвищ
авторів і переклали назви

їхніх творів на англійську,
створили версію сайту
для смартфонів. Тепер
інтернет-виставка налічує
68 робіт п’ятнадцяти осіб.
З плюсів — видно кожну
роботу, з мінусів — важко збагнути, у якій техніці
твори виконано.
Виставка з’явилася в
інтернеті на початку вересня. На цій же платформі висить і попередня — в
навчальному процесі
придаються обидві. Торік
оголошення про виставку
було розвішано лише на
території Політехніки, бо
поза нею їх або зривали,
або не дозволяли вішати.
Цього року їх повішали не
тільки в корпусах Політехніки, а і в Будинку архітектора в Пороховій вежі,
в Центрі міської історії,
на кафедрі книжкової і
станкової графіки УАД,
кафедрі ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та
урбоекології НЛТУ, а також на кафедрі дизайну
Запорізької політехніки.
Викладачів і директора
ІАРХ також було поінформовано. Наступна виставка — через рік, коли
теперішні першокурсники
пройдуть весь матеріал і
отримають із нього залік.
Загалом, виставка онлайн
стане традицією.
Наталя ЯЦЕНКО
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думка фахівця

УСЕ НАШЕ ЖИТТЯ — У СИСТЕМІ.
АЛЕ ВІД НАС ЗАЛЕЖИТЬ, ХТО ЗА КЕРМОМ
Як формується наша самооцінка? Як собі зарадити,
коли щось не так? Про це розповів психотерапевт
Володимир Станчишин у рамках благодійного
соціально-психологічного проєкту Helper, суть якого
в тому, що учасники своїми благочинними внесками
допомагають особам, які у скруті та потребують
психотерапії. Цього разу допомогу спрямовано на
терапію родині загиблого вояка.

Основні кити й
захисні механізми
Свою самооцінку ми формуємо впродовж усього життя. Вона
незмінно пов’язана з критикою.
Критик — це не одна людина, яка
впливає на нас. Це не лише мама
або тато в дитинстві. Це також бабусі-дідусі, школа, суспільство… Все
гаразд, якщо нас змалку безумовно
любили, підтримували, не занедбували. Однак якщо одного разу щось
пішло „не так”, то це обертається
заниженою самооцінкою, проявляючись посланнями внутрішнього
критика: я невдаха, погана, грішна,
я ніхто (коли на дитину не звертали
уваги або поруч не було батьків); я
безпорадний (за надмірної опіки);
емоції — це небезпечно, позитивні
емоції — ознака дурості. Що ж відбувається далі, коли дорослішаємо?
Все залежить від нашого внутрішнього стрижня, досвіду.
Чому проблеми — з дитинства?
Тому що тоді ми свято віримо в те,
що нам кажуть. Віримо, що ми чудові, прекрасні, неповторні або ж погані, незграбні, ні на що не здатні, тупі,
негарні і не варті любові. Основний
фундамент низької самооцінки —
надмірні критика й вимогливість.
Надмірна критика: що б ти не
робив, завжди можна зробити
краще. Отримав 11, а до 12-ти дотягнути не міг? Нічого путнього з тебе
не вийде. Розваги, гуляння — це зай
ве. Дитину треба багато завантажувати і в усьому прискіпуватися, щоб
не схибила.
Надмірна вимогливість: аби
домогтися чогось, мусиш багато
й добре працювати. Інакше ні на
що не заслуговуєш. Не заслуговуєш

на любов, бо ти поганий, зіпсований,
щось лихе живе в тобі. Я — ніхто. І
чому Бог мене створив таким безпорадним, потворним, тупим?
Однак усередині сидять так звані
захисні „частки”. Тож як захищає нас
внутрішній голос? На що це перетворюється?
Перфекціонізм, бажання бути
найкращим. Ти мусиш це зробити.
На роботі ніхто не має дізнатися, що
ти невдаха. Попри все, довести, що
можеш усе. Без жодних винятків.
Тільки 100% успіху. Не біда, що це
ціною недосипання чи особистого
життя.
Уникання всього. Внутрішній
голос каже: відійди, не роби цього,
аби не помилитися. Нехай роблять ті,
хто вміє краще. А ти просто ходи на
роботу. Ну і що, що зарплата мала?
Головне, щоб тебе ніхто не рухав.
Хлопці (дівчата), які тобі подобаються, — не твій рівень. Не конфліктуй.
Будеш непомітний — тебе ніхто не
чіпатиме.
Увічливість. Попри все, люби
цей світ. Ніколи ні на кого не злися.
Усі люди — прекрасні, чудові, фантастичні. Жінка з такими переконаннями виправдовуватиме чоловіка-тирана: він не винен, він добрий,
та інколи йому буває нестерпно боляче. То нічого, що не можу знайти
собі кращу роботу. Мені й так добре.
Поступлюся всім. Лише не помічайте
мене.
Зверхність. Я — зірка, а ви всі —
рагулі, дурні. Боже, у цьому світі немає жодної людини, достойної мене!
Це просто жахливо. Повбивав би їх.
У Львові немає нормальних мужиків.
Такі всі тупі навколо. Ніхто не може
мене зрозуміти. Чому? Що не так з
цим світом? Чому ніхто не може до-

тягнути хоч трохи до мене? Мені вас
шкода.

До чого це
призводить?
Кожна з тих „часток” певним
способом прагне захистити нашу
налякану внутрішню сутність.
Вони спрацьовують у різних ситуаціях, приховуючи справжні почуття. Нас багато вчать, як має бути
правильно. Знаємо всі психологічні
теорії. А за ними немає контакту з
внутрішніми відчуттями.
Чи можна завжди бути найкращим, ніколи не помилятися? Звісно, ні. Таке переконання
призводить до краху. Зазвичай
перфекціоністи — дуже успішні,
багато досягають, але в них одна
помилка руйнує все. Протилежна
крайність — уникання всього, аби
не помилитися.
Надмірна самопожертва — це
переконання, що лише за такої
умови мене любитимуть. Насправді це чудові люди, які часто
стають волонтерами, вчителями,
психологами, соціальними працівниками.
Занадто великі обмеження
(мені нічого не треба) спричиняють страждання найближчих.
Такі особи занедбують власні родини, дітей. Чоловіки, які всіх рятують, яких любить весь світ, у сім’ї
стають тиранами. Дуже подібно,
але в інший спосіб поводяться ті,
хто вважає себе найкращими, а
всіх навколо — тупими.
Приховування емоцій чи висловлювання лише позитивних
або лише негативних згодом
обертається вибухом. Така людина часто знецінює ситуації.
Увесь цей „багаж” формує поведінку, тобто взаємодію з іншими
людьми в різних ситуаціях. Що з
цим робити? Визнати, що страждання, помилки — це частинка
життя, досвід. Навчитися чути своє
„Я”. Полюбити себе. Балансувати
роботу й відпочинок. Вирощувати
в собі здоровий глузд. Насолоджуватися життям.
Ірина МАРТИН

18

ч. 38 [3078]
12 — 18 грудня 2019

ПЕРЕРВА

СКАНВОРД
Держава у
Південній
Америці

Склала Христина ВЕСЕЛА

Англійський
письменник

Військове
відомство
США

Жіночий одяг
для верхової
їзди

Кабіна
аеростата

Пристосуван.
ока бачити на
різну віддаль

Сухі стебла
злаків

Інструмент
для витягування цвяхів

Радіоактивн.
хімічний
елемент

Мучитель,
убивця

Нота

Віршований
розмір

Форма перевірки знань
студентів

Вибухова
речовина
Одиниця
площі

Місто в
Канаді

Одиниця
електричного опору

Частина дистанції
Вино- Бараградний нячий
цукор горох

Місто
в Україні

Самітник

Японс. Пустесистема
ля в
самозаІндії
хисту

Бог
сонця
у

Порода
собак

Розмін.
монета
Лаосу

Єгипті

СвітоПристрій для
ва орвизнач. місця
ганіза- знаходж. літака
ція
Фінсьторгівлі кий нац.

Орган
зору

єдиноборство

Мідний
вік

Звивиста
дорога
в горах

Невживання
скоромної
їжі
Національне
корейське

Борщ,
салат,
каша

Гімнастичн.
снаряд

Шанцевий
інструмент

епос

Орган керівництва університетом

Вдова
шампанськ.
вин

Київський
князь

Малосольна
свинина

Кораловий
острів

Син
Дедала
Збут
товару
за
гроші

Сучасн.

Поле, Урочирівни- стий
на
вірш

італійський
письм.

Доказ непричетності до
злочину
Британська міра довжини

Гірка,
лиха
доля
Інструмент
для
скошування

Тибетський
бик

Гори на сході
Пн. Америки

машин

Обласне місто Киргизії

Індійський
шахіст,
чемпіон світу

Університетське місто в
Англії
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Горизонтально: 1. Шеренга. 3. Фортуна. 5. Сурогат. 7. Агора. 9. Материк. 10. Коала. 12. Ахіллес. 14. Каменяр. 16. Панда. 17. Тенор. 18. Ембарго.
19. Ринва. 21. Саган. 24. Антракт. 25. Патріот. 27. Табір. 28. Бандера. 30. Агава.
31. Реторта. 32. Афаліна. 33. Трицепс.
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3. Флора. 4. Артист. 5. Сорока. 6. Театр. 7. Автопортрет. 8. Афіша. 10. Канат.
11. Аспірантура. 13. Легенда. 15. Моноліт. 20. Актор. 21. Стіна. 22. Штанга.
23. Аптека. 24. Ангар. 26. Тіара. 28. Берет. 29. Аванс.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

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

1

1/2

1/4

1/8

1/16

Площа, м2

450

220

110

50

24

Ціна, грн.

350

250

200

150

100

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

На обкладинці
(остання сторінка,
повноколірний друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

Площа, см2

450

220

110

Ціна, грн.

500

350

250

Виготовлення
рекламного блоку
на замовлення
Незалежно від місця розміщення
і розміру:
• реалізування ідеї замовника
з використанням матеріалів замовника — 150 грн.;
• реалізування ідеї замовника, пошук матеріалів — 250 грн.;
• від розроблення ідеї замовника в
редакції до виготовлення кінцевого зразка — 350 грн.

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

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com
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ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи,
які видав Національний університет „Львівська політехніка“:
диплом спеціаліста ВК № 33372568
на ім’я: Король Віталій Віталійович;
студентський квиток на ім’я: Гальчук Оксана Іванівна;
студентський квиток № 11864855
на ім’я: Цимбалюк Арсен Миколайович;
студентський квиток на ім’я: Сельдюков Руслан Андрійович;
залікову книжку на ім’я: Гула
Христина Вікторівна;
студентський квиток на ім’я: Бурак
Софія-Сецілія Ігорівна;
залікову книжку на ім’я: Стрілецький Андрій Любомирович;
студентський квиток на ім’я: Павлюк Віталій Русланович;
студентський квиток на ім’я: Терещук Юлія Михайлівна;
залікову книжку на ім’я: Бондар Андрій Петрович.

Колективи Інституту економіки і менеджменту та кафедри економіки
підприємництва та інвестицій Національного університету „Львівська
політехніка” зі сумом сповіщають,
що передчасно пішов із життя доцент кафедри
Артур Леонідович
Висоцький
і висловлюють співчуття рідним,
близьким, усім, хто знав, цінував та
поважав покійного.
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