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Новий рік на поріг...



ВАША ДУМКА

Діана Біжик, студентка першого курсу Інституту 
архітектури та дизайну:

„Правильно використати 
свій час”

На мою думку, потрібно правильно використовувати 
свій час на канікулах і виконати все, що заплануєш. Я 

хочу полетіти за кордон, приділити багато часу рідним і 
друзям. Цих канікул якраз достатньо, щоб відпочити та на-

лаштуватися на наступний навчальний семестр.

Вероніка Козак, студентка першого курсу 
Інституту хімії та хімічних технологій: 

„Відпочити з родиною або 
друзями”

На канікулах можна поїхати відпочити з сім’єю або 
друзями. У таку пору року особливо гарними є Кар-

пати. Звісно, на канікулах потрібно читати книги. Але, 
на мою думку, краще нічого не робити й відпочити. Адже 

канікули для того й існують, щоб набратися сил перед новим навчальним 
роком. Зимові канікули асоціюються у мене з різдвяною атмосферою, тому 
планую провести їх у колі рідних людей. Кожному подобається щось інше.

Міркувала й опитувала Анастасія МИГИДЮК

Тарас Жеребецький, студент четвертого 
курсу факультету журналістики Львівського 

національного університету імені Івана Франка:

„Присвятити час хобі”
Канікули — чудова можливість присвятити час своїм 
хобі, на які під час навчання часу не вистачає. Займає-
тесь спортом? Підтягніть свою фізичну форму й кажіть, 
що ви готові до літа вже в березні-квітні, коли більшість 
ще й не починала готуватися. Проходите повз поличку з 
книжками й чхаєте? Здувайте пил і беріть їх у руки. Кожна прочитана сто-
рінка може збагатити ваш лексикон. А ще це час емоційно розвантажитися 
та відновитися: зустрічі з рідними та друзями в цьому допоможуть. Мені ці 
канікули дадуть можливість краще підготуватися до весняних забігів, адже 
нині обираю серед варіантів, де саме брати участь.

Таня Млінкова, студентка четвертого курсу 
Інституту хімії та хімічних технологій: 

„Піти на мовні курси”
Я вважаю, що найкраще провести зимові канікули з 
користю — піти на курси іноземних мов. Також по-
трібно проводити час у колі рідних та близьких. На 
жаль, ці канікули я буду на роботі. Ставлюся позитив-
но до студентів, які працюють. Вважаю, що це правильно, 
адже сама працюю. Звісно, було б чудово з’їздити в якусь цікаву країну.

ЯК ПРОДУКТИВНО ПРОВЕСТИ КАНІКУЛИ?
Незабаром у студентів роз-

почнуться канікули. Звісно, 
кожен хоче, перш за все, 
відпочити від важких сту-
дентських буднів, безсонних 
ночей та зубріння конспектів 
у підготовці до сесії.

Студенти  в ідпочивають 
по-різному. Для когось най-
кращий варіант — це сходити 
з друзями до клубу. Адже під 
час навчального семестру 
немає часу, щоб потанцю-
вати під динамічну музику. 
Хтось обирає активний від-
починок і йде з наметом у 
гори або пробує себе в нових 
екстремальних видах спорту, 
а комусь більше до вподоби 
пляж, море й теплі країни. 
Багато студентів хочуть ви-
користати понад місяць віль-
ного часу з користю, тому 
йдуть працювати. Але якщо 
ви все ж плануєте знайти 
роботу, то варто починати 
шукати якнайшвидше.

Найбільший відсоток молоді, 
особливо першокурсники, 
вирішують поїхати до рідних. 
Адже тісний розклад пар не 
дає можливості приїхати 
додому за сотню кілометрів.

Час пролетить дуже швидко, 
тому зимові канікули потріб-
но провести продуктивно: 
прочитати книгу, сходити 
на курси, вивчити іноземну 
мову, викинути мотлох із 
шафи, зайнятися спортом 
чи змінити харчування. Але, 
найголовніше, це зробити 
все для того, аби отримати 
якнайбільше позитивних 
емоцій, щоб налаштуватися 
на черговий навчальний се-
местр. Тому відвідуйте краї-
ни, відкривайте для себе нові 
місця, знайомтеся з новими 
людьми, відвідуйте цікаві 
події, даруйте й отримуйте 
подарунки. Час треба вико-
ристовувати не просто з ко-
ристю, а й із задоволенням.

Грудень уже добігає кінця, 
тому ми вирішили запитати 
в студентів, як найкраще 
організувати свої канікули 
та які вони мають плани на 
відпочинок?
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NOTA BENE!

ВІТАЮ З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
Дорогі політехніки! Напередодні Ново-

го року та Різдва Христового дякую всім 
вам за щоденну працю на благо Львів-
ської політехніки. Знаю, як багато зусиль 
докладає кожен, щоб наш університет був 
у переліку найуспішніших закладів вищої 
освіти — і в Україні, і в світі. 

Рік, що минає, був для нас повний ви-
кликів і щедрий на здобутки. Львівська по-
літехніка стала найкращим в Україні ЗВО 
в загальному рейтингу World University 
Rankings 2020 від Times Higher Education і 
увійшла в три опубліковані на цей час га-
лузеві рейтинги, у яких посіла перше міс-
це серед українських університетів. Наш університет 
цьогоріч був у п’ятірці найпопулярніших закладів ви-
щої освіти України за поданими заявами від абітурієн-
тів — і таку високу планку ми долаємо вже впродовж 
років. У 2019 році політехніки були учасниками 16 між-
народних програм, що відкривають нові можливості 
і для викладачів, і для студентів. Зросла й кількість 
університетів-партнерів Львівської політехніки: тепер 
їх — 152. За цей рік наші науковці отримали чимало 
почесних державних нагород і премій Президента 
України.

Переконаний, що все це стало можливе саме зав-
дяки командній роботі й умінню наших працівників і 
студентів гуртуватися задля подолання труднощів і 
досягнення нових вершин.

Часто, думаючи про вдячність, розумію: 
незважаючи на різні ситуації, ми маємо за 
що подякувати один одному. І найперше — 
це довіра, підтримка та взаєморозуміння. 
Вважаю, що саме це має бути основою для 
кожного колективу й університету загалом.

Зустрічаючись із нашими студентами, 
завжди наголошую, що Львівська політех-
ніка для кожного з них є не просто місцем, 
де вони здобудуть фах, а — частиною їх-
нього життя. Знаю, що колишніх політех-
ніків не буває. І свідченням цього є коло-
сальна підтримка, яку постійно відчуваємо 
від наших випускників. Радію, що з кожним 

роком політехнічна родина зростає. Це — свідчення 
якості освіти, яку здобувають тут.

Переконаний, що наступний рік для Львівської по-
літехніки й для кожного, кому вона рідна, буде щедрий 
на нові досягнення. Хочу вірити, що спільно, об’єднав-
ши всі свої зусилля, ми підкоримо нові вершини. 

Бажаю кожному з вас, дорогі політехніки, щастя й 
здоров’я в новому році, щоб у вас було безліч причин 
для радості та вдячності. Миру та злагоди нашій Україні 
й кожному дому.

Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай Господь благо-
словляє всіх і кожного своїми щедротами!

З повагою — ректор  
Національного університету „Львівська політехніка” 

Юрій БОБАЛО

новорічна традиція

ЯЛИНКА ПОЛІТЕХНІКИ ЗАСЯЯЛА 
В ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ

У багатьох містах України поширена традиція вперше 
засвічувати ялинку в день святого Миколая. У 
Політехніці цей святковий момент завжди приурочують 
до нагородження переможців Студентської науково-
технічної конференції.

Цьогоріч студентів — призерів ІІ 
етапу 77-ї СНТК, яка відбувалася в 
університеті впродовж жовтня цьо-
го року, — від імені ректора при-
вітав проректор із наукової роботи 
Іван Демидов:

— Ви взяли участь у науко-
во-технічній конференції, яку ор-
ганізовуємо вже багато років — з 
часу відновлення діяльності Полі-
техніки після Другої світової війни. 
Наполегливою працею в науковій, 
освітній галузях можна багато чого 

досягти. Можна навести такий при-
клад: я — це ви за 10–15 років, мій 
заступник — це ви за 10–12 років. 
Я знаю, що нині тяжка ситуація з 
наукою. Але закликаю вас: якщо 
буде нагода долучитися до науко-
вих досліджень, то розгляньте таку 
можливість. Ситуація змінювати-
меться, знаходитимуться додат-
кові джерела фінансування. У якій 
галузі ви не працювали б, робіть 
це самовіддано, чесно. Бажаю вам 
дальших успіхів!

Начальник науково-дослідної 
частини Роман Небесний вручив 
переможцям дипломи за перше, 
друге, третє місця, календарі та 
диски зі збірником тез доповідей.

Святковий настрій усім присут-
нім створили бандуристки Народ-
ного ансамблю „Заспів” під керів-
ництвом Христини Залуцької. 

Тетяна ПАСОВИЧ
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СТУДІЇ

ювілей

„НАМ СВОЄ РОБИТЬ”: ТРИДЦЯТИЛІТТЯ 
САМОВІДДАНОЇ ПРАЦІ

Катедра української мови Львівської політехніки 25 грудня 
відсвяткувала своє 30-ліття. Вона стала першою катедрою 
української мови в технічних вищих освітніх закладах України.

Нині в її штаті 16 нау-
ково-педагогічних пра-
цівників і 3 лаборанти. 
Серед них —доктор фі-
лологічних наук, одинад-
цять кандидатів філоло-
гічних наук, семеро з яких 
захистили свої дисертації 
з термінознавства.

За словами завіду-
вачки катедри Зоряни 
Куньч, Львівська політех-
ніка наприкінці 1980-х  
років була повністю зро-
сійщена. Викладання й 
документацію вели ро-
сійською мовою. Україн-
ська могла звучати лише 
винятково. Але почалися 
національно-визвольні 
процеси, які принесли 
чимало змін. Тоді в уні-
верситеті заснували осе-
редок „Просвіти”. Згурту-
вали з людей, які розумі-
ли, що рідна мова — це 
передусім. 

— Воскресне мова — 
воскресне й Україна. 
19 грудня 1989 року Вче-
на рада Львівської полі-
техніки ухвалила рішення 
заснувати катедру укра-
їнської мови. Її створили 
25 грудня того ж року. І 
вона стала осередком 
українства в університе-
ті, — каже Зоряна Куньч.

Завідувачка катедри 
додає, що шлях станов-
лення був не легкий. Усе 
треба було робити від по-
чатку й до кінця. Малень-
кий колектив — чотири 
викладачі та два лабо-
ранти. Однак здійснити 
прорив їм таки вдалося:

— Ми запровадили 
курси української мови 
трьох рівнів. На першо-
му навчали мови тих, хто 
нею взагалі не володів. 
На другому рівні вчилися 
люди, які послуговували-
ся солов’їною вдома, але 
для професійної діяль-
ності знань було замало. 
Уже третій рівень — це 
курси мовного самовдо-
сконалення, де розгляда-
ли й питання стилістики. 

Таке освітнє новатор-
ство охопило всіх охочих і 
проіснувало до 1992 року. 
Навіть коли в Украї-
ні вперше запровадили 
викладання практичної 
стилістики української 
мови для студентів пер-
шого курсу, у Львівській 
політехніці ще набирали 
осіб на курси покращення 
мовних знань. 

Окрім цього, катедра 
багато уваги приділяла 
різним термінологічним 

аспектам. Зо-
ряна Куньч за-
уважує:

— Терміно-
логія тоді, особ- 
ливо технічна, 
була повністю 
російськомов-
на. Треба було 
копати в гли-
бину, шукати ті 
українські сло-
ва, які колись 

були, а за радянських ча-
сів стали забуті або реп-
ресовані.

1992 року катедра, 
перша в Україні, почала 
викладати „Практичну 
стилістику української 
мови” для студентів пер-
шого курсу всіх спеці-
альностей, яку згодом за 
рішенням Міністерства 
освіти й науки України 
трансформовано в „Ді-
лову українську мову” 
та „Українську мову (за 
професійним спрямуван-
ням)” й запроваджено в 
усіх вищих освітніх за-
кладах. 

— Якщо ми виховає-
мо молодь, сформуємо 
в неї бажання до мовно-
го самовдосконалення, 
розвитку власної мовної 
культури, то це сприяти-
ме і становленню науко-
вого стилю української 
мови, — каже завідувачка 
катедри. 

Без наукового стилю 
мова нормально функці-
онувати не може. Перед 
катедрою української 
мови стояло завдання ви-
робити українську термі-
нологію, допомогти її ста-
новленню. Тоді в Політех-
ніці створили Технічний 

комітет стандартизації 
науково-технічної термі-
нології, який розробляв 
стандарти на терміни й 
визначення з найрізнома-
нітніших фахів. Передусім 
ішлося про переклад із 
російської мови. Зоряна 
Куньч пояснює:

— Філологи не могли 
цього робити самостій-
но, бо ми не розуміємо 
тієї глибинної суті понят-
тя, яке потрібно означити 
словом. Тому працювали 
в дуже тісному перепле-
тенні з колегами з різних 
технічних катедр. Очо-
лював роботу професор 
Володимир Перхач. 

За 30 років науковці 
катедри уклали близь-
ко 80 лексикографічних 
праць. Це термінологічні 
тлумачні словники з еко-
номіки й фінансів, рито-
рики, конфліктології, со-
ціальної політики, маши-
нобудування, будівництва 
й архітектури, теорії 
міжнародних відносин, 
медицини, а також ціла 
низка загальномовних 
словників.

— Наші колеги зі 
Львівської політехніки по-
чали дуже активно писа-
ти підручники, посібники, 
а для цього була потріб-
на термінологічна база. 
Почали укладати багато 
словників, зверталися до 
нас по допомогу. Ми за-
глиблювалися в ті науки, з 
якими треба було працю-
вати. Розробляли найріз-
номанітніші термінологіч-
ні системи: електроенер-
гетичну, машинобудівну, 
хімічну, економічну, ри-
торичну, соціально-по-
літичну, комп’ютерну 
тощо, — каже завідувачка 
катедри.

Окрім цього, напра-
цьовано чимало навчаль-
но-методичних видань.
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— У нашому колективі 
вони з’являлися спочатку 
дуже несміливо — у ви-
гляді методичок. Скрутні 
були часи, не надто ба-
гато вдавалося видавати. 
Друкували курси лекцій, 
методичні рекомендації. 
Потім це переростало в 
посібники, підручники. 
Ми перші в Україні напи-
сали цілісний підручник 
із риторики, у якому, до 
того ж, висвітлено її іс-
торію, — додає Зоряна 
Куньч. 

Катедра української 
мови Львівської політех-
ніки однією з перших в 
Україні запровадила ви-
кладання риторики для 
студентів, а від 2017-го 
року — і для аспірантів. 
Це спецкурси вільного 
вибору студентів і аспі-
рантів: „Риторика”, „Ри-
торика професійної ді-
яльності”, „Риторичний 
практикум”. Вони дуже 
популярні серед молоді, 
адже формують компе-
тентності, як-ось здат-
ність до публічного виго-
лошення певних ідей, су-
джень, наукових доробків 
перед авдиторіями різних 
типів.

— Щосеместру має-
мо 500–700 студентів на 
цих спецкурсах. Групи 
дуже великі, інколи буває 
складно з ними працюва-

ти, адже дуже важливий 
є саме індивідуальний 
підхід. Але ми беремо 
собі на допомогу новітні 
технології, працюємо вір-
туально. Практичні курси, 
відеолекції, розроблені 
тестові завдання — сту-
дент може теоретичну 
базу отримати з електро-
нних курсів, а вже вміння 
й навички тренувати під 
час практичних занять, — 
каже філологиня.

За словами завідувач-
ки катедри української 
мови, бували в роботі пе-
ріоди злету й згасання. 
Але їх було легко долати 
через загальне піднесен-
ня людей-ентузіастів.

Бували періоди, коли 
предмет „Українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)” був під 
загрозою зникнення з 
навчального плану. Тоді 
вдалося обстояти його, 
однак, викладання ско-
ротили до однієї пари на 
два тижні. Зрештою, і це 
минулося. 

— Тепер, в умовах гло-
балізації, ми теж відчу-
ваємо загрозу, оскільки 
відбувається англомов-
ний наступ на нашу ще 
не утверджену українську 
реальність. Покликаються 
на європейський досвід, 
забуваючи, що Західна 
Європа не має тих про-

блем, які ми зараз відчу-
ваємо не тільки духовно, 
а й через щоденні пові-
домлення з війни. Європа 
має усталену демокра-
тію, захищене становище 
державних і національних 
мов, традицій, культури. 
Для нас же мова — це 
визначальний чинник на-
ціонально-культурного 
й державного розвитку. 
Але в нас є одне важ-
ливе гасло: «Нам своє 
робить». Складно буває 
завжди, усім і в усьому, — 
ділиться думками Зоряна 
Куньч.

Катедра не випускає 
власних студентів — у 
цьому її специфіка. Але 
вона залучає до роботи 
всіх політехніків. З кож-
ним намагаються працю-
вати індивідуально. Тому 
публікації зі студентами 
з’являються навіть у фа-
хових виданнях. Завіду-
вачка катедри каже:

— Ми організовуємо 
багато просвітницьких 
заходів. Також маємо 
авторський проєкт Іри-
ни Фаріон „Від книги до 
мети” — це щомісячна 
зустріч молоді зі зна-
ними науковцями, мит-
цями, письменниками, 
громадсько-політичними 
діячами. До нас прихо-
дять видатні особистості, 
з якими кожен студент 

може поспілкуватися. Це 
іноді спонукає молодь до 
продовження співпраці з 
катедрою. 

Зоряна Куньч окрес-
лила основні виклики й 
майбутні кроки в розвит-
ку катедри української 
мови:

— Новий час потре-
бує нових рішень. Але, 
на жаль, у нашій історії 
так складається, щодо 
нашого життя в мові, що 
ми повертаємося на те 
саме місце. І, здавало-
ся б, за стільки років не-
залежності ми б уже мали 
зрушити з мертвої точки. 
Закон „Про мову Україн-
ської РСР” мали б давно 
зреалізувати, а вся Укра-
їна вже мала б розмовля-
ти українською. Але, на 
жаль, цього немає. Тепер, 
через гібридну війну, яка 
на нас насунулася, має-
мо дуже великі загрози 
для нашої мови, культури, 
державності. Тому перше 
завдання катедри — убе-
регти той україноцен-
тричний дух і старатися 
сіяти його в серця нашої 
молоді, щоб була наступ-
ність поколінь. Люди ма-
ють усвідомлювати, що 
мова є домом народного 
буття. І від того, як по-
дбаємо про цей дім, який 
закладемо фундамент, 
які змуруємо стіни, якою 

непроникною зро-
бимо покрівлю, за-
лежатиме якість на-
шого буття. Молодь 
тут — визначальний 
чинник. Звичайно, 
ми дбатимемо й про 
розвиток науки, нові 
словники, моногра-
фії, наукові праці, 
бо це наш фах, ми 
без нього жити не 
можемо. Але, га-
даю, просвітницька 
й виховна місії, які 
покладено на наші 
плечі, є найважли-
віші. 

Спілкувалася 
Ольга МАЦЬКІВ| С
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знай наших!

ІМЕННА СТИПЕНДІЯ ТА ЛЮБОВ ДО ХІМІЇ

Цьогоріч сім студентів Львівської політехніки отримали 
іменні стипендії Верховної Ради України. Серед них 
Єгор Базавлук — четвертокурсник Інституту хімії та 
хімічних технологій. Про навчання, вподобання та 
здобутки читайте в нашому інтерв’ю. 

Ти з Горішніх Плавнів Полтав-
ської області. Розкажи, чому 

вирішив навчатися саме у Львові? 
— Це насправді дуже важка істо-

рія. Відстань між домом та універси-
тетом велика. Коли вибирав ЗВО для 
вступу, то дуже серйозно аналізував 
усі навчальні заклади, які є в Украї-
ні. Знав, що Політехніка має потуж-
ну інженерну школу. Мені хотілося 
мати таку освіту, яку здобуваю, але 
саме з інженерним профілем. Тому я 
тут. Та й місто мені подобається, хоч 
і не люблю центр та місця з великим 
скупченням людей. Подобаються 
старі австрійські вулички. Деколи 
гуляю по Пекарській і звертаю у про-
вулки, насолоджуюсь архітектурою. 
Подобаються непопулярні місця, де 
менше людей та можна зосередити-
ся, заглибитись у свої відчуття. 

Ти фармацевт? Які професії ще 
розглядав?
— Я йшов до цього багато ро-

ків. Спочатку були шалені мрії про 
медицину, але, збагнувши, скільки 
років витрачу на навчання й особи-
стісне становлення, я обрав хімію. 
Були ще варіанти з біохімією, але 
там теж бачив перешкоди. Тому 
фармація для мене — оптимальний 
варіант. Загалом хімією почав ціка-
витися й займатися ще до вивчення 
її в школі. У мене було таке шале-
не кохання до неї. Якщо чесно, то 
навіть не знаю, звідки воно могло 
взятися. Тому що причин для цього 
не було: у моїй родині ніхто цим не 
займався. Воно якось народилося в 
мені й триває аж дотепер. 

Чи подобається Тобі навчати-
ся?

— Моя освіта — це дуже ціка-
во. Оскільки ми працюємо в лабо-
раторіях, робимо багато дослідів. 
Хімія — непередбачувана наука, 
але для професійних хіміків (я вже 
починаю себе відносити до них) це 
типові справи, це наше життя.

В яких конкурсах Ти встиг узяти 
участь?

— З останнього, це Всеукраїн-
ський конкурс студентських нау-
кових робіт за спеціальністю фар-
мація. Він відбувався в Харкові в 
Національному фармацевтичному 
університеті. Я там посів друге 
місце. Звичайно, хотілося би пер-
ше, але варто враховувати, що я 
представник Політехніки, а там 
були студенти й харківського ЗВО, 
й різних медичних університетів. 
У них інший профіль і підготовка. 
Вони сильні суперники.

Яке Твоє коло наукових інте-
ресів?

— Загалом я досліджую лікар-
ські рослини. І створення на їхній 
основі ліків. 

Що Тебе мотивує цим займа-
тися?

— І любов до хімії, і любов до 
науки виникли самі собою. Завж-
ди хочеться бути вище, ніж ти є. Це 
й допомагає мені досягати чогось 
нового. 

Як Ти вчишся, як готуєшся? 
Опиши процес. Ти сидиш за 

книжками чи в бібліотеці?

— Ні. Тут я не схожий на відмін-
ників. Я типовий студент. Звичай-
но, намагаюся вчитися системно, 
але не завжди виходить. Тому ча-
сто, як це буває, готуюся в остан-
ню ніч. Починаю гортати конспек-
ти, все поспіхом переглядати. 

Але іменна стипендія!
— Ось, напевно, така моя під-

готовка й працює (сміється). Річ у 
тому, що все відразу не було так 
успішно. Це перший мій такий 
досвід. Уперше подавався на сти-
пендію торік, після зимової сесії. 
Після подачі документів я постійно 
заходив на сайт Міністерства осві-
ти, шукав накази. Згодом побачив 
той документ і не знайшов свого 
прізвища, але не розчаровувався. 
Просто сприйняв це. Розумів, що 
буде ще одна така можливість, і 
я її обов’язково використаю. Мій 
науковий керівник наполіг, щоб 
я зробив це ще раз, після літньої 
сесії. І, пам’ятаючи про минулий 
невдалий досвід, я про цю заявку 
взагалі забув. Жодного разу не 
переглядав сайт МОН, не шукав 
наказу. Згодом у фейсбуці з’яви-
лося повідомлення про студента 
кафедри, який здобув іменну сти-
пендію. І ним виявився я. Тоді це 
було неочікувано й від того значно 
приємніше. 

Розкажи, чим цікавишся, крім 
хімії? Що читаєш і слухаєш?

— Моє коло інтересів дуже 
велике й динамічне. Ось нині за-
ймаюся вивченням іноземних мов. 
Я подорожую, але наразі пере-
лік країн не такий великий. Був у 
Франції, Польщі, Німеччині та Че-
хії. Після того, як відвідав Францію, 
то мав неймовірні враження. Ви-
вчаю французьку й знову планую 
подорож саме туди. Щодо музики, 
то важко виділити щось конкрет-
но, але загалом подобається рок. 
Щодо літератури, то обожнюю 
Булгакова. Й останнім часом, коли 
мав шалене навантаження від нав-
чання і не мав часу на пошуки но-
вого, то повертався до улюблено-
го. І якраз Булгаков — це те, що я 
перечитуватиму завжди.

Марія МАСЮК
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співпраця

СОЦІАЛЬНІ „ЛІФТИ” ДЛЯ ТАЛАНОВИТОЇ МОЛОДІ

Андріан Фітьо, експерт ГО „Аналітичний центр „Експерт-
група” впевнений: якщо кілька інституцій (особливо, коли 
однією з них є Львівська політехніка) працюють над чимось 
цікавим, то це має більше шансів отримати путівку в життя. 
Саме тому Аналітичний центр спільно з політехніками 
пропонує новоутвореним громадам найсміливіші проєкти 
щодо мудрого використання їхніх територій.

— Нинішня мета 
спільної з Політехнікою 
творчо-аналітичної гру-
пи — допомогти терито-
ріальним громадам Стрия 
й Дрогобича отримати 
серйозний економічний 
ефект після створення те-
риторіальних громад, — 
каже Андріан Фітьо. — На 
наш погляд, варто розгля-
нути створення потужної 
агломерації з міст Дро-
гобича, Трускавця, Схід-
ниці, Стебника (цю ідею 
запропонував завідувач 
кафедри дизайну архітек-
турного середовища про-
фесор Віктор Проскуря-
ков). Це так зване „мале 
коло”. Згодом до нього 
можна долучити Стрий, 
Самбір, Старий Самбір, 
Моршин, створивши ве-
лике коло агломерації. 
Щоб спільно працювати 
над фундаментальними 
проєктами, кооперуємося 
з фахівцями, які дбають за 
розвиток своєї території. 
До втілення спільних ідей 
долучається й Інститут 
архітектури та дизайну 
Львівської політехніки, 
зокрема кафедри дизай-
ну архітектурного сере-
довища та містобуду-

вання. Приємно, що до 
формування спільних ідей 
приєднуються також ви-
кладачі та студенти інших 
інститутів університету.

— Кафедра містобу-
дування має вже понад 
дев’ятирічний досвід 
роботи з громадами, — 
додає доцент Надія Сос-
нова. — Новоутворені 
територіальні громади 
не завжди розуміють, 
яку вигоду отримають 
від якісно підготовлених 
проєктів, особливо, коли 
це стосується економіч-
ного розвитку. Отут ми й 
можемо докластися: дати 
не лише віртуальні про-

позиції, а й допомогти з 
визначенням конкретних 
точок зростання. До при-
кладу, нас дуже зацікави-
ла пропозиція стосовно 
реновації летовища в ме-
жах територіальної гро-
мади села Грабовець, що 
неподалік Стрия, з якою 
до нас звернувся пан Ан-
дріан Фітьо. Там колись 
був військовий аеродром. 
Спільними силами його 
можна перетворити на 
сучасне міжнародне ле-
товище. Нині вже маємо 
готовий проєкт (на світ-
лині). Тепер слово за гро-
мадою села, на території 
якого воно мало б постати. 

Над проєктом працю-
вав магістрант Назарій 
Карман. Захистом магіс-
терської роботи задово-
лені не лише члени ДЕКу, 
а й сам автор:

— Коли мені запропо-
нували цю роботу, дуже 
втішився, адже давно мрі-
яв спроєктувати сучасне, 
європейського типу лето-
вище, — зізнається Наза-

рій. — У своїй роботі мав 
запропонувати громаді 
його реновацію, допо-
могти усвідомити, що цю 
інвестиційну територію 
не варто розпродава-
ти, адже вона допоможе 
розвиватися цілій агло-
мерації західного регіону. 
Люди мусять зрозуміти, 
що для них це — золота 
жила.

Отримавши завдання, 
хлопець спільно з курато-
рами ретельно дослідив 
територію, докладно ви-
вчив вітчизняний і закор-
донний досвід, розробив 
концепцію аеропорту, 
терміналу, врахувавши 
зауваження й пропозиції 
пана Андріана. Згодом 
на цій основі було ство-
рено концепцію розвитку 
регіону загалом і цікавий 
проєкт аеропорту для па-
сажирських і транспорт-
них літаків зокрема.

— Добиратися до 
цього летовища теж не 
складно, адже поруч — 
залізниця та й 71 кіло-
метр від Львова — єв-
ропейського міста — це 
не відстань, — говорить 
Назарій. — Для сільської 
громади — це створення 
нових робочих місць, для 
регіону — забезпечення 
його розвитку. 11 грудня 
цього року я свій проєкт 
захистив на відмінно. Хо-
тів би брати участь у його 
реалізуванні. 

— Зі студентами-ар-
хітекторами зробимо ще 
кілька проєктів, які пре-
зентуватимемо не лише у 
Львівській області, — під-
сумовує пан Андріан. — 
Це буде добрим позиці-
онуванням університет-
ської архітектурної школи, 
Політехніки й Львова, а 
ще створить для творчої 
і талановитої молоді так 
звані соціальні „ліфти”.

Катерина ГРЕЧИН
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У ФОКУСІ

семінар

ЯКА ЯЛИНКА ЕКОЛОГІЧНІША: ШТУЧНА ЧИ ЖИВА?

„Я не ставлю живої ялинки — я екологічно свідомий!” — як 
часто сьогодні можна почути таку тезу з уст активної молоді. 
Та чи це справді так? Чи так уже й погано з екологічного 
погляду ставити живу ялинку на новорічно-різдвяні свята?

На ці та багато інших 
питань намагалися відпо-
вісти в Інституті сталого 
розвитку ім. В. Чорно-
вола викладачі кафедри 
екологічної безпеки й 
природоохоронної діяль-
ності та студенти інсти-
туту. Розмова відбулась 
у рамках семінару на 
тему „Раціональне пово-
дження з деревними ре-
сурсами лісу” спільно з 
бійцями російсько-укра-
їнської війни, активними 
та екологічно свідомими 
членами громадського 
руху „Суспільство май-
бутнього”, громадськими 
екологічними інспекто-
рами.

Із доповіддю висту-
пила також директорка 
Регіонального ландшафт-
ного парку „Знесіння” 
Уляна Тарас. Вона роз-
повіла аудиторії про ал-
горитм здійснення пе-
ревірок ялинок у місцях 
реалізування та систему 
штрафів.

Про переваги та недо-
ліки використання штуч-
ної ялинки сказано вже 
чимало, але й сьогодні 
численні міфи супрово-

джують цю тему. Розгля-
немо найпоширеніші з 
них.

Міф 1: використання 
штучної ялинки екологіч-
ніше, ніж живої (зрізаної).

Таке твердження 
правдиве лише за умо-
ви, якщо використову-
вати ялинку більше 20 
років. Лише в цьому разі 
екологічний слід тако-
го пластикового виробу 
буде виправданим. Варто 
врахувати, що пластико-
ва ялинка потрапить на 
сміттєзвалище та попов-
нить і без того чималий 
арсенал пластику в при-
роді. Пластикова ялинка 
виділяє токсичні речо-
вини, коли перебуває в 
приміщенні, особливо це 
стосується тих ялинок, які 
встановлюють біля бата-
рей та обігрівачів. Проте 
про цю деталь виробни-
ки чомусь намагаються 
не згадувати. Пластико-
ва ялинка з часом наби-
рає на себе пил, дрібні 
частинки шкіри, бру-
ду та шерсті домашніх 
улюбленців і все це стає 
„святковим доповнен-
ням” до ваших свят!

Міф 2: вирубування 
ялинок шкодить навко-
лишньому середовищу й 
призводить до знеліснен-
ня, тому альтернативою є 
штучні ялинки (або будь-
які альтернативні)!

Яку ялинку ви не об-
рали б, вона може ста-
ти проблемою у вигляді 
забруднювача довкілля. 
Так, це викликає обу-
рення. Як же так? Що ж 
робити? Секрет у відпо-
відальному споживанні! 
Ялинки з відповідним 
маркуванням, які прода-
ють у відповідних місцях 
(Львівська міська рада 
визначає такі місця, а їх 
перелік є на сайті міста) 
не лише не забруднюють 
довкілля, а ще й є запо-
рукою фінансової ста-
більності розсадника та 
забезпечення робочих 
місць. Щодо ялинок „із 
тротуару” — це адміні-
стративний злочин, за 
який карають! Якщо ви 
купуєте таку ялинку без 
відповідних маркувань та 
супровідних документів, 
то стаєте співучасником 
цього злочину та докла-
даєте зусиль до знищен-

ня природних лісів Укра-
їни.

Міф 3: штучною ялин-
кою, або ж ялинкою в кон-
тейнері (доволі популяр-
ним є такий вид різдвяної 
ялинки) я користуватиму-
ся кілька років, а тому це 
екологічно!

Все так, окрім одно-
го — куди подінете ялин-
ку, коли завершаться 
свята? Варто пам’ятати, 
що і зрізану, і штучну, і в 
контейнері (якщо вона з 
якихось причин не може 
більше бути у вас) необ-
хідно здавати до відповід-
них пунктів прийому для 
утилізації чи рециклінгу! 
Живі ялинки, що виконали 
свою декоративну функ-
цію, можуть стати, на-
приклад, наповнювачем 
для лотка вашого хатньо-
го улюбленця. Повторно 
використовують і пластик.

Яку новорічну красу-
ню вибрати, залежить від 
вас, головне пам’ятати: 
вона має бути придбана 
офіційно, оскільки це га-
рантія того, що ви не під-
тримуєте тіньовий бізнес 
зі знищення українських 
лісів або недобросо-
вісних виробників; при 
купівлі штучної ялинки 
пам’ятайте про екологіч-
ний слід; усі ялинки му-
симо здати у відповідні 
пункти прийому (яких у 
Львові чимало). Якщо ви 
виконали ці прості умови, 
можете сміливо заявити, 
що ялинка екологічна й 
цілком безпечна, навіть 
штучна, навіть зрубана, 
навіть альтернативна, 
будь-яка!

Тож будьмо свідомі та 
відповідальні в ці ново-
річно-різдвяні свята!

Ольга КУЗЬ, 
доцент кафедри ЕБПД, 

заступник декана 
з навчально-виховної 

роботи ІСТР
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ПРОСВІТА

експозиція

ПАНОРАМНІ СВІТЛИНИ  
ЛЕОНІДА СНІЦАРУКА

У головному корпусі від 17 грудня триває виставка 
панорамних світлин доцента кафедри радіотехнічних 
пристроїв ІТРЕ Леоніда Сніцарука. Політехніки й гості 
мають можливість помилуватися чудовими роботами 
члена ради університетського Товариства „Просвіта”. 

Леонід Сніцарук — відомий фо-
тоаматор, тому з фотоапаратом 
його можна побачити не лише під 
час багатьох мандрівок, а й на різ-
них університетських (і не тільки) 
заходах. Його панорами, які він 
виставив на огляд, — світлі, умиро-
творені, підкреслюють красу карпа-
тських гір, зачаровують краєвидами 
Львова, допомагають кожному, хто 
їх споглядає, відчути себе частин-

кою природи, доторкнутися до неї 
не лише оком, а й серцем.

— Виставку приурочив до пре-
зентації книжки „Товариство, яке 
змінило Політехніку” і, звичайно ж, 
до свого 75-річчя, — говорить Лео-
нід Сніцарук, який зробив собі ще й 
інші подарунки: піднявся на Говерлу, 
Лопату, Кам’янку і на Боржаву. — На 
огляд виставив 21 панораму. Рівно 
стільки гостей було на відкритті. На 

створення цих панорам мене надих-
нули гірські краєвиди, а ще місто з 
висоти (висоту полюбив, відколи 
почав стрибати з парашутом). Се-
ред них — моя улюблена Боржава, 
на яку часто ходимо, літаємо над 
нею. Світлину зробив рано-вранці, 
коли сонце ледь зійшло й у доли-
ні ще стояв туман. Пам’ятна мені 
панорама з Кавказу. Хоча вона не 
дуже вдала: з-за хмар не видно Ель-
бруса, бо пізно піднялися на гору, а 
з Чорного моря наближалася гро-
за. Маю ще кілька невіддрукованих 
панорам, а також світлин, із яких 
планую зробити панорами. Хочу по-
казати виставку в Литві, куди запро-
шують друзі з альпійського клубу.

Катерина ГРЕЧИН

презентація

ТОВАРИСТВО, ЯКЕ ЗМІНИЛО НАС

17 грудня у Політехніці відбулася особлива подія — 
університетське Товариство „Просвіта” презентувало 
мемуарне видання „Товариство, яке змінило 
Політехніку”, присвячене 150-річчю „Просвіти” і 
30-річчю її діяльності в нашій альма-матер. 

На урочистість прибули голо-
ва Львівської обласної організації 
„Просвіти” Ярослав Пітко, фунда-

тори Товариства української мови 
(так воно тоді називалося), просві-
тяни-політехніки, численні гості. 

Зі святом присутніх привітав 
ректор університету професор 
Юрій Бобало, а також виступили: 
очільниця Товариства професорка 
Христина Бурштинська, укладачка 
видання Ярослава Величко, пер-
ший голова ТУМ професор Олег 
Гринів і перший голова мовної ко-
місії Ростислав Білосевич. Про нові 
виклики і форми діяльності, які ста-

вить перед нами час, 
говорили просвітяни 
Ірина Фаріон, Надія 
Любомудрова, Ірина 
Ключковська.

Студенти, учасни-
ки театральної студії 
„Хочу” читали вірші 
Юрія Липи, Євгена 
Маланюка, Василя Си-
моненка, Володимира 
Гайдука. Завершилося 
свято „Молитвою за 
Україну” у виконанні 
„Орфею”.

Тетяна ПАСОВИЧ
Продовження теми 

на 10 с. | С
ві

тл
ин

а 
Те

тя
ни

 П
ас

ов
ич

ч. 40 [3080]
26 грудня 2019 — 29 січня 2020 9



ПРОСВІТА

із перших уст

ЯРОСЛАВА ВЕЛИЧКО: „Я РОБИЛА ЦЮ 
КНИЖКУ З ЛЮБОВ’Ю”

Коли емоції від презентації уляглися, ми попросили укладачку 
і редакторку мемуарного видання „Товариство, яке змінило 
Політехніку” Ярославу Величко розкрити таємниці роботи 
над ним.

Ярославо Осипівно, 
як і коли з’явився 

задум видати історію 
нашого Товариства?

— Задум виник десь 
2,5 року тому на засідан-
ні ради Товариства, бо, 
як писала геніальна Ліна 
Костенко:

„Історію ж бо пишуть на 
           столі.
Ми пишем кров’ю на 
         своїй землі…”.

Ми вирішили поруши-
ти цю сумну традицію й 
свою історію залишити 
на папері, щоб майбутні 
покоління знали про неї 
не зі смартфонів і сайтів, 
а з друкованого слова, бо 
техніка може вийти з ладу, 
а книжка залишиться на 
віки. Тож запропонували 
нашим просвітянам, котрі 
були учасниками бурем-
них подій 80‒90 років 
минулого століття і бра-
ли участь у відродженні 
„Просвіти”, поділитися 
своїми спогадами.

Чому саме Ви взяли-
ся упорядковувати 

ці матеріали?
— Я не планувала бути 

редактором чи упорядни-
ком видання. Просто про-
світяни надсилали свої 
спогади на мою електро-
нну адресу. Вони вияви-
лися дуже цікаві. Навіть ті 
самі події кожен автор по-
давав через призму сво-
го бачення й своєї участі 
в них. Деякі статті були 
без заголовків або про-
сто: „Стаття до книжки”, і 
це тоді, коли в самих тек-
стах були чудові фрази, які 

просилися в заголовок. То 
я й запропонувала їх авто-
рам. Деякі спогади були 
великі за обсягом, а я з 
власного досвіду знаю, що 
читачі краще сприймають 
тексти, поділені на части-
ни. То я дала їм підзаго-
ловки. А ще — за 45 років 
редакторства в мене з’я-
вилася професійна звич-
ка: читаючи, виправляти 
помилки. Мені було легко 
працювати з цими мате-
ріалами, бо події, про які 
йшла мова, відбувалися 
на моїх очах, у більшості з 
них я брала безпосередню 
участь. 

Коли через певний час 
голова „Просвіти” запита-
ла мене, як справи з на-
повненням книжки, я від-
повіла, що можна було б 
передавати у видавництво 
на редагування й верстан-
ня, але ще не всі здали 
свої спогади. А Христи-
на Василівна здивовано 
каже: „А нащо редагува-
ти, якщо їх читали Ви?”. Я 
відповіла: „Якщо так вва-

жаєте, то ми можемо в ре-
дакції зверстати книжку й 
передати у видавництво 
лише на тиражування”. 
Ось так, не претендуючи 
на роль упорядника, я не-
нароком стала ним.

Розкажіть про струк-
туру книжки, за яким 

принципом Ви укладали її.
— У міру надходжен-

ня текстів я групувала їх 
відповідно до тематики. 
Ось, до прикладу, Христи-
на Бурштинська зробила 
екскурс у 150-річну істо-
рію організації, розповіла 
про її велику просвітниць-
ку роботу серед широких 
верств населення, роль у 
формуванні національної 
свідомості українців, у 
національно-визвольній 
боротьбі за незалежність, 
про знаних діячів просвіт-
ницького руху, про те, як 
радянська влада заборо-
нила Товариство, репре-

сувала його провід й ак-
тивних просвітян. 

А професор Орест Іва-
хів, ніби продовжуючи її 

думку, описав, як пово-
єнна патріотична україн-
ська молодь виховувалася 
на традиціях „Пласту” й 
„Просвіти”, хоч формаль-
но ці організації вже не 
існували. Його покоління 
брало активну участь у 
різноманітних творчих і 
спортивних товариствах, 
відвідувало концерти, теа-
тральні вистави та вистав-
ки, гуртувалося під прово-
дом доцента Політехніки 
Юрія Сітницького, прадід 
якого Йосип Заячківський 
був одним із засновників 
„Просвіти”, а батько вою-
вав в УГА. 

Отак само собою скла-
лося, що ці обидва матері-
али об’єдналися в розділ 
„Просвіта” в історії Укра-
їни”.

Розділ „Відродження” 
уклала зі спогадів про те, 
як „Просвіта” відродила-
ся під назвою Товариство 
української мови. Ними 
поділилися тодішній ас-
пірант будівельного фа-
культету, член обласної 
ради Товариства й ініціа-
тивної групи зі створення 
Товариства Ігор Кархут, а 
також перший голова осе-
редку ТУМ у Політехніці 
Олег Гринів. Про повер-
нення історичної пам’яті 
українцям, про відкрит-
тя у вестибюлі головного 
корпусу стели „Борцям за 
волю України” написав то-
дішній директор бібліоте-
ки краєзнавець Олександр 
Шишка. Ірина Ключков-
ська розповіла, як „Про-
світа” увійшла в її життя і 
як вона поєднала просвіт-
ницьку місію з роботою 
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ПРОСВІТА

Міжнародного інституту 
освіти, культури і зв’язків 
із діаспорою. Христина 
Бурштинська змалювала 
картину діяльності Това-
риства від його створення 
і до нинішніх днів. 

Про перехід Політех-
ніки на українську мову 
викладання, науки, до-
кументування і спілку-
вання написали тодішній 
заві дувач кафедри укра-
їнської мови Геннадій 
Вознюк, перший голова 
мовної комісії Товариства 
Ростислав Білосевич, про 
нові виклики, які ставить 
перед нами час, — про-
фесорка Ірина Фаріон і 
голова термінологічного 
комітету Богдан Рицар. Ці 
спогади згруповано в роз-
діл „Утвердження україн-
ської мови”.

Матеріали про участь 
просвітян у перших мі-
тингах і демонстраціях, 
Українській хвилі єдності, 
поїздці на святкування 
500-ліття козацтва, під-
тримання Студентської 
революції на граніті, агі-
таційну і просвітницьку 
роботу напередодні рефе-
рендуму за Незалежність, 
участь у Помаранчевій 
революції і Революції гід-
ності, допомогу родинам 
Небесної сотні і воякам, 
пораненим у російсько- 
українській війні, об’єдна-
ла в розділ „У боротьбі за 
державу”. Авторами цих 
спогадів є Орест Кунтий, 
Лідія Гриценко, Галина 
Захарчин, Тарас Жеплин-
ський, Надія Любомудро-

ва. А Володимир Яремко 
подав розгорнуту доку-
ментальну хроніку подій 
кінця 80-х ‒ початку 90-х 
років.

Про поїздки на Маків-
ку, Шевченківськими й 
Франковими місцями, на 
Соловки і в Сандармох, 
на українські землі, які 
тепер належать Польщі, та 
інші, які організовували чи 
в яких брали участь наші 
просвітяни, розповіли Те-
тяна Пасович, Галина За-
харчин, Корнелія Товстюк, 
Тетяна Крушельницька, 
Леонід Сніцарук, Орест 
Кліщ, Наталія Павлишин. 
Цей розділ називається 
„Дорогами української 
слави і пам’яті”.

Про велику просвіт-
ницьку роботу в струк-
турних підрозділах (ІНЕМ, 
ІХХТ, ІБІД, ІІМТ, ІТРЕ, НТБ), 
колективів художньої са-
модіяльності, музею істо-
рії Політехніки, редакції 
газети „Аудиторія” та ін-
ших, які стали справжніми 
осередками духовності, 
написали Лідія Гриценко, 
Оксана Козій, Галина За-
харчин, Михайло Шпак, 
Богдан Білінський, Любов 
Закалик, Корнелія Тов-
стюк, Зеновій Стоцько, 
Михайло Олійник, Зенон 
Боровець, Леонід Сніца-
рук та інші. Я так і назвала 
цей розділ — „Осередки 
духовності”. 

Свої спогади я писала, 
гортаючи старі підшив-
ки від „Радянського сту-
дента” до „Аудиторії”, бо 
наша газета завжди була 
і є не тільки літописом 
Львівської політехніки, а й 
„Просвіти”. А в газеті вже 
багато років є така рубри-
ка — „люди університету”. 
І я запримітила, що майже 
всі викладачі, науковці та 
інші працівники, які досяг-
ли успіхів у своїй профе-
сійній діяльності, є члена-
ми „Просвіти”. Тому пода-
ла ці матеріали в книжку, 
щоб читачі побачили на-
ших просвітян, так би мо-
вити, зблизька. Цей розділ 
назвала „Просвітництво 

— це наш спосіб життя”. А 
також зібрала всі важливі 
документи Товариства за 
минулі 30 літ і розмістила 
їх у Додатках. 

Чому Ви вибрали для 
книжки таку назву?

— Бо так воно є! Адже 
коли 14 грудня 1988 року 
ми створювали Товари-
ство української мови, 
Політехніка називалася 
„Львівський ордена Лені-
на політехнічний інститут 
імені Ленінського комсо-
молу” і була зросійщеним 
навчальним закладом, у 
якому, як нас перекону-
вали, „історично склалася 
українсько-російська дво-
мовність”. Сьогодні — це 
Національний університет 
„Львівська політехніка” — 
український за духом і 
формою. Коли в дні ГКЧП 
з ініціативи Товариства 
української мови, Руху й 
профкому розпоряджен-
ням ректора Юрія Рудав-
ського з Політехніки було 
виселено партком і комі-
тет комсомолу, саме наше 
Товариство взяло на себе 
всю культурно-виховну й 
просвітницьку роботу й 
успішно реалізує її досі. 
Товариство української 
мови розпочинало свою 

діяльність в умовах кон-
фронтації з адміністра-
цією. Сьогодні „Просві-
та” — надійний партнер 
Львівської політехніки, 
взаємодіє з нею на всіх 
ділянках навчальної, нау-
кової і виховної роботи. А 

найкращу відповідь на це 
питання дають матеріали 
книжки. Бо „Просвіта” 
змінила не тільки Політех-
ніку, а й усіх нас.

Книжка чимала за 
обсягом (608 сто-

рінок), щедро ілюстро-
вана, має гарне художнє 
оформлення. Звідки Ви 
взяли стільки фотогра-
фій, хто придумав ди-
зайн, хто автор обкла-
динки?

— Зазвичай, світлини 
до своїх спогадів давали 
автори, багато фотографій 
я взяла з архіву редакції 
тижневика „Аудиторія”, 
унікальні фотографії, на 
моє прохання, люб’яз-
но надав світлої пам’яті 
Любомир Криса. Дизайн 
придумала сама, однак 
радилася з очільницею 
нашої „Просвіти” Христи-
ною Бурштинською і від-
повідальним секретарем 
редакції Христиною Весе-
лою. Я робила цю книжку 
з любов’ю і дуже хотіла, 
щоб вона була не лише ці-
кава, а й гарна, щоб її хоті-
лося взяти в руки і прочи-
тати. Щодо обкладинки, то 
спершу в мене ніяких ідей 
не було. А якось погожого 
осіннього дня проходила 
вулицею Просвіти, небо 
було голубе й чисте, дере-
ва навколо аж виблиску-
вали золотом, і пам’ятник 
виглядав ніби на фоні рід-
ного українського прапо-
ра. Я зрозуміла — такою і 
буде обкладинка книжки.

Спілкувалася 
Тетяна ПАСОВИЧ

 S Р. Білосевич

 S І. Фаріон

 S О. Гринів
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НА ЧАСІ

довкілля

НЕСВЯТКОВІ АТРИБУТИ НОВОГО РОКУ
Часто говоримо про поняття культури, а не розуміємо, 
наскільки широким воно може бути. Стосується воно й екології 
та економіки. Мова про сортування сміття. І під час зимових 
свят тема неабияк актуалізується. Про це розповів речник 
ЛКП „Львівспецкомунтранс” Петро Лукіянчук.

Є два важливі аргу-
менти, чому потрібно 
сортувати сміття. Пер-
ший — менша кількість 
відходів потраплятиме 
на сміттєзвалища. Варто 
пам’ятати, що воно роз-
кладається роками. Це 
може бути рік чи два, а 
може — десятки й сотні.

Другий — ще більш 
вагомий: сміття після 
переробки можна пере-
творити в корисні речі. 
Тобто з макулатури 
зроб лять папір, ткани-
ни. Загалом макулату-
ру можна переробляти 
шість разів і використати 
її для потрібних речей, 
а не викинути. Щодо 
пластику, то його пере-
творюють у спеціальні 
гранули, з яких виготов-
ляють нові пляшки. Скло 
подрібнюють і змішують 
із піском та вапном, щоб 
виробляти нові предме-
ти. З ґуми створюють 
килимки для підлоги, 
підошви для взуття, по-
криття для спортивних 
майданчиків.

Якими ж будуть на-
слідки, якщо його не 
сортувати? З останніх 
новин бачимо, що води 
світового океану макси-
мально забруднені. На-
віть на дні Маріанської 
впадини знайшли плас-
тик. Тварини постійно 
його споживають. Є цілі 
острови в океанах і мо-
рях, сформовані винят-
ково з відходів. Землю 
дедалі більше віддава-
тимуть під сміттєзвали-
ща. В окремих країнах, 
як-ось Індії, ситуація 
максимально загостри-
лася. В Україні ж загаль-

на площа сміттєзвалищ 
уже становить 7% від 
загальної території.

Новий рік та Різдво 
мають не лише атмос-
феру свята. У цей період 
люди часто купують ба-
гато непотрібних речей, 
а потім їх викидають. 
Потрібно стежити за 
тим, що ми купуємо, що 
споживаємо й намага-
тися зменшити кількість 
відходів. Так зможемо 
вплинути на ситуацію зі 
сміттям у місті.

Особливим атрибу-
том Нового року є ба-
гато пластику. Це ново-
річні прикраси, обгорт-
ки. Ці речі надзвичайно 
шкідливі для екології. 
Вони розкладаються 
протягом сотень років, 
а викидають їх тоннами. 
І все це залишається на 
сміттєзвалищах. Отож 
треба замислитися, чи 
взагалі треба ці речі ку-
пувати.

Заведіть собі тради-
цію прикрашати ялинку 
дерев’яними іграшками. 
Їх нині доволі багато, бо 
магазини зацікавлені 
екологічним товаром. 
Не викидайте прикраси 
після свят, а  використо-
вуйте наступного року.

Інший аспект — хар-
чування. Ми купуємо 
багато продуктів. Звіс-
но, все не з’їдаємо, їжа 
псується. Потім знову 
купуємо... Все по колу. 
Такий цикл простежува-
тимемо протягом усього 
січня. Подумайте, чи не 
забагато придбали для 
родини. Це відіб’ється 
вам і в економічному, і 
в екологічному планах. 

Ще одна проблема — 
пластиковий посуд коли 
люди збираються ком-
паніями і не хочуть мити 
гори посуду. Тому вони 
купують одноразовий. 
„Львівспецкомунтранс” 
моніторить стан кон-
тейнерних майданчи-
ків і протягом багатьох 
років є тенденція, що в 
період свят, особ ливо 
новорічних, кількість 
відходів суттєво збіль-
шується.

— Сміття може бути 
не лише проблемою, а й 
продуктом для бізнесу. 
Європейські держави 
навчилися заробляти 
на власних відходах, як, 
наприклад, Швеція. Їм 
навіть уже бракує від-
ходів і вони купують їх 
в інших країнах. У цей 
період в Україні пере-
робляють лише 3%. Від-
повідно, для великих 
підприємств потрібна 
вторсировина. У той 
час, коли в нас багато 
неперероблених від-
ходів, які ми не вико-
ристовуємо, а натомість 
товари з переробленого 
сміття купуємо в інших 
країн. У Швеції немає 
своїх відходів, а в нас 
при великій кількості 
сміття ми змушені за-
куповувати ще! — гово-
рить Петро Лукіянчук.

Нині люди вчаться 
сортувати, але є про-
блема з певними ви-
дами відходів. Найкра-
ще сортують пластик. 
Проблема є зі склом, 
із папером, металом. 
Культура сортування не 
набула ще потрібного 
розголосу й найчастіше 

в контейнерах лежить 
все впереміш.

Досвід 
Політехніки

Доцентка кафедри 
економіки підприємства 
та інвестицій Вікторія 
Войцеховська розпові-
дає, що 2018 року вони 
започаткували сортуван-
ня сміття у політехніці. 
Також організували се-
рію тренінгів, як це роби-
ти, для комендантів кор-
пусів, їм надали картонні 
ящики на сортування.

— Проблеми почали 
з’являтися тоді, коли з’я-
сувалося, що на рівні міс-
та питання ще не розв’я-
зане. У нас немає заводу, 
який переробляє сміття. 
Ми писали ґрант на роз-
дільне сортування спіль-
но з англійським універ-
ситетом „Keel University”. 
На основі їхнього досвіду 
ідентифікували свої про-
блеми й маємо плани, як 
їх розв’язувати, пишемо 
тексти, працюємо в нау-
ковому плані. Також у нас 
є сторінка „ПолітехЕко”, 
що має на меті об’єднати 
викладачів та студентів 
для охорони довкілля та 
перероблення відходів.

Я співпрацювала з іта-
лійським університетом 
у контексті циркуляр-
ної економіки, а також 
циркулярних міст. Це і 
сортування, і повторне 
використання. Політех-
ніка готова до сортуван-
ня. Це питання кількох 
тижнів. Підготовчі дії 
ми провели. Свідомість 
і воля до цього є. Тепер 
чекаємо на реакцію місь-
кої влади, — розповідає 
доцентка.

Пані Войцеховська за-
значає, що планує знову 
подаватися на ґранти ЄС 
у цьому напрямі.

Марія МАСЮК
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IN MEMORIAM

замість квітів на могилу

ЙОГО ВНЕСОК В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ — 
ВАГОМИЙ!

22 грудня 2019 року минув рік, як відійшов у вічність 
відомий український науковець-електроенергетик, 
доктор технічних наук, професор Львівської політехніки 
Анатолій Валентинович Журахівський.

Це була добра, чуйна 
та справедлива людина, 
вимогливий педагог, 
справжній патріот своєї 
спеціальності, кафедри 
та Львівської політехні-
ки, яким присвятив усе 
своє свідоме життя. 

Народившись 15 січ-
ня 1941 р. у сільській 
родині в с. Тростянець 
на Вінниччині, Анатолій 
Журахівський пройшов 
шлях від студента, який 
з відзнакою завершив енергетич-
ний факультет Львівської політех-
ніки, до доктора технічних наук, 
професора кафедри електрич-
них систем та мереж (сьогодні 
це кафедра електроенергетики 
та систем управління), працюючи 
на посадах старшого лаборан-
та, інженера, старшого інженера, 
асистента, старшого викладача, 
доцента, секретаря та заступника 
завідувача кафедри.

Анатолій Журахівський, окрім 
активної викладацької діяльно-
сті, — автор близько 150 наукових 
праць, серед яких — підручники, 
навчальні посібники, монографія 
та понад 40 позитивних рішень і 
одержаних патентів на винаходи 
та корисні моделі. Він усе своє 
науково-педагогічне життя спо-
відував принцип нероздільності 
викладацької діяльності, наукових 
досліджень та потреб його рідної 
електроенергетики. Саме тому 
постійно контактував та співпра-
цював із виробничими підприєм-
ствами та організаціями, керував 
багатьма госпдоговірними науко-
во-дослідними роботами, зокрема 
й зі закордонними замовниками, 
презентував свої наукові розроб-
ки на конференціях, семінарах та 
виставках.

Під науковим керівництвом 
професора вісім його учнів за-

хистили кандидатські 
дисертації. Він був 
активним академі-
ком НАН вищої освіти 
України, консультантом 
докторської, опонен-
том багатьох дисерта-
ційних робіт, членом 
спеціалізованих учених 
рад і редколегії Вісника 
Львівської політехніки 
„Електроенергетичні 
та електромеханічні 
системи”. Попри велику 

завантаженість, Анатолій Вален-
тинович знаходив час для роботи 
в Науково-технічній спілці енерге-
тиків та електротехніків України, 
керував семінаром „Оптиміза-
ція функціонування та розвитку 
електроенергетичних систем” 
НАН України. Не стояв осторонь 
кафедральної роботи в підготов-
ці висококваліфікованих фахівців, 
брав участь у дослідженнях у ца-
рині вироблення, пересилання й 
розподілення електроенергії та 
інформаційно-комп’ютерного за-
безпечення цих процесів.

Анатолій Журахівський брав 
активну участь у теоретичних та 
експериментальних досліджен-
нях, створенні й упровадженні 
статичних тиристорних компен-
саторів (СТК) для оптимізації ре-
жимів електричних мереж, що 
дозволили у 1981 р. впровадити 
першу в колишньому СРСР про-
мислову уставу СТК напругою 
10 кВ і потужністю 7,2 Мвар на 
Рахівській підстанції в Закарпатті. 
Було створено оригінальні схеми 
статичних компенсаторів на базі 
здвоєних реакторів, впровадже-
но ці СТК у промислові електрич-
ні мережі, розроблено схеми та 
пристрої ефективної діагностики й 
захисту конденсаторних батарей.

Група науковців під керівниц-
твом Анатолія Журахівського 

здійснила ґрунтовні наукові дослі-
дження та натурні експерименти 
на чинних об’єктах в електричних 
мережах 6–500 кВ, що доповнили 
та розширили знання про фероре-
зонанс. На їхній основі розробили 
комплекс принципово нових тех-
нічних засобів та заходів. Зокре-
ма, розроблено нове покоління 
нерезонуючих трансформаторів 
напруги типу НТН, що принципо-
во унеможливлюють виникнен-
ня ферорезонансних процесів в 
електричних мережах 6–35 кВ. А 
щоб запобігти аварійним ситуаці-
ям в електромережах із традицій-
ними трансформаторами напру-
ги, розроблено та впроваджено в 
експлуатацію пристрої зриву фе-
рорезонансу типу ПЗФ (для елек-
тромереж 6–35 кВ) та унеможли-
влено його виникнення типу ЗФР 
(для електромереж 110–500 кВ). 
Працездатність та ефективність 
розроблених технічних рішень 
та засобів підтверджено понад 
20-річною їх успішною експлуа-
тацією в багатьох енергопідпри-
ємствах на всій території України. 
Актуальність досліджень, які очо-
лював професор, підтверджено 
й роботами, виконаними за за-
мовленням провідних зарубіжних 
електротехнічних фірм. 

Основні результати наукових 
досліджень і практичних розро-
бок упроваджено в навчальний 
процес, що дозволяє значно по-
кращити якість підготовки фахів-
ців-електроенергетиків.

Символічно, але Людина, яка 
все своє життя присвятила улюб-
леній справі — електроенерге-
тиці, — у вічність відійшла саме 
22 грудня, у день енергетика 
України. 

Переконані, що світла пам’ять 
про Анатолія Журахівського жити-
ме в серцях його численних дру-
зів, колег і вихованців. Він цього 
заслуговує. Його внесок в елек-
троенергетику був дуже вагомий!

Георгій ЛИСЯК, професор, 
Андрій ЯЦЕЙКО, доцент,  

кафедра електроенергетики  
та систем управління ІЕСК
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

освітні ресурси

8 САЙТІВ ДЛЯ ПОШУКУ ОСВІТНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ 
ЗА КОРДОНОМ

Хто володіє інформацією, той володіє світом, чи не так? 
Якщо ви згодні, то мерщій читайте та користайтеся. Цю 
підбірку сформовано з восьми найпопулярніших, за 
даними студентської спільноти Unistudy, сайтів, де ви 
зможете знайти стипендійні програми та закордонні 
стажування, а також багато іншого. Тож якщо ти 
активний та цілеспрямований студент, то в цій статті 
неодмінно знайдеш щось корисне для себе. Адже 
студентські роки — це час для експериментів та нових 
відкриттів.

1. Youth Opportunities 
Хочеш заробляти на сво-

їх знаннях та заявити світові 
про себе, ставши стипендіатом 
престижного фонду? Тут зібра-
но всю палітру можливостей за 
кордоном зі зручним пошуком по 
країнах та видах програм: ґранти, 
воркшопи, нагороди, стажування 
тощо. Також є можливість обрати 
доступні для проходження регіо-
ни. Загалом програму націлено на 
пошук освітніх програм у США та 
Німеччині. Цікаво те, що за ста-
тистичними даними, поданими 
Unistudy, цей ресурс характери-
зується найвищими степендіаль-
ними фондами.

2. Scientiffic Social 
Community

Хочеш не лише здобути нові 
знання, а й знайти омріяну роботу? 
Тоді тобі сюди. Це портал україн-
ською мовою з анонсами та пошу-
ком міжнародних можливостей. 
На сайті представлено широкий 
вибір можливостей: конкурси для 
студентів та аспірантів, ґранти на 
дослідження, літні та зимові шко-
ли та тревел-ґранти. Також список  
стипендійних програм та категорія 
„Вакансії”, де розміщено актуальні 
вакансії для студентів та викладачів 
за міжнародним обміном. Тут мож-
на не лише взяти участь у конкурсі 
чи виграти ґрант, а й знайти робо-
ту, про яку мріяв, адже сайт часто 
публікує вакансії від міжнародних 
фірм, котрі шукають працівників у 
свої філії в Україні.

3. Scholars4dev
Анонси ґрантів та стипендій 

з’являються на цьому сайті не-
часто, проте влучно й завжди в 
тему, тому треба перевіряти його 
систематично, щоб бути в центрі 
подій та не пропустити жодної 
можливості. Незважаючи на не-
часті анонси, інформація на сайті 
з’являється структуровано, сайт 
містить лише перевірені пропо-
зиції. Тобто обираючи програму 
за обміном чи будь-яку іншу мож-
ливість серед поданих на сайті, 
можна не переживати за надій-
ність фірми, адже перед подачею 
оголошення фірми проходять про-
цес верифікації.

4. Scholarship-positions
Давно мріяв поспілкуватися з 

монархами? Тепер у тебе є така 
можливість, адже для спудеїв на 
сайті представлено й ґранти та 
пропозиції від британської королів-
ської родини, адже вони є мецена-
тами левової частки стипендійних 
програм. Також на порталі пред-
ставлено всі наявні стипендії для 
ЗВО та стажування в різних країнах 
світу. Цікавою є можливість отри-
мувати новини про всі стипендії та 
стажування — актуальні пропозиції 
надходитимуть на електронку.

5. Оpportunity desk
Якщо ти небайдужий спудей 

і хочеш активно взаємодіяти, а 
не плисти за течією, то цей ре-
сурс саме для тебе. Тут зібрано 

всі ґранти, стипендії, стажуван-
ня, конференції та конкурси — 
стрічка новин оновлюється по-
стійно, тільки встигай помічати 
все! Адже щоби студенти не про-
пустили жодної важливої інфор-
мації, оновлення відомостей про 
освітні можливості та програми 
відбувається 24/7.

6. We make scholars
Тут надано перелік більше ніж 

1700 університетів для навчання за 
обміном та близько 2600 освітніх 
програм за різними ступенями. Тут 
точно знайдеш щось до душі, адже 
подано найбільший список універ-
ситетів — учасників стипендійних 
програм та міжнародних програм 
обміну. Бонус: доступний та зруч-
ний пошук по країнах, темах, сту-
пенях бажаної освіти.

7. School pay
Боїшся спробувати щось нове, 

досі думаєш, що ще рано? А ти по-
вір і сміливо шукай бажану про-
граму на бакалаврат або магістра-
туру за своєю освітою і напрямом. 
Обирай до душі, адже такий широ-
кий спектр пропозицій неодмінно 
тебе вразить і допоможе знайти 
програму відповідно до твого ос-
вітнього рівня і зацікавленості. 
Неважливо — першокурсник ти, а 
чи аспірант, тут є доступні можли-
вості для всіх.

8. HigherEdMe
Це незамінний сайт для всіх, 

хто ретельно та систематично 
моніторить міжнародні можли-
вості. Ба більше, тут є інформа-
ція не лише для студентів, а й для 
університетів. Достатньо лише 
обрати одну з цих категорій, а 
програма самостійно сформує 
доступний список пропозицій. Це 
дозволяє університету долучити-
ся до задіювання міжнародних 
програм у освітні програми сту-
дентів ЗВО.

Анастасія ЗАДОРОЖНА
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ЗДОРОВ'Я

користь чи шкода

ЕНЕРГЕТИКИ: ДОДАЮТЬ БАДЬОРОСТІ ЧИ 
ЗАБИРАЮТЬ ЇЇ?

У період сесії студенти використовують усі можливі 
способи, щоб вивчити матеріал на іспити й заліки 
та не отримати талон. Вони дивляться відео, пишуть 
на клаптиках паперу слова-маркери або малюють 
малюнки для кращого запам’ятовування інформації. 
Дехто просто не спить ночами, адже споживає 
енергетики. 

Думка експерта
Не дивно, що бага-

то людей скуповують 
енергетичні напої з 
прилавків супермар-
кетів, адже сучасні 
реклами обіцяють, що 
напої „окрилять” нас і 
зроблять активнішими 
та динамічнішими. Але 
чи справді енергетики 
підживлюють енергією, 
а чи, може, навпаки, за-
бирають її?

Тетяна Лакуста, лі-
карка-дієтологиня, роз-
повідає: 

— Енергетичні на-
пої найбільш популярні 
серед молоді й катего-
рії населення, яка пра-
цює. Все частіше люди, 
коли перевтомлюються, 
замість нормального 
відпочинку обирають 
енергетики. У кожній 
країні, для якої виробля-
ють енергетики, трохи 
відрізняється склад, 
відповідно до допусти-
мих норм. Зазвичай ос-
новними складниками 
є: цукор, газована вода, 
харчова сода, лимон-
на кислота, карбонат 
магнію, а також штучні 
барвники й ароматиза-
тори, вітаміни групи В, 
кофеїн (75 мг). Нагадаю, 
що денна норма кофе-
їну — 200–400 мг (за-
лежно від вашої чутли-
вості). Після приймання 
цього напою зазвичай 
енергетик викликає ре-

акції, як-ось частішання 
серцевого ритму, підви-
щення тиску — людям у 
стані хронічної втоми 
й перепрацювання такі 
напої протипоказані. 

Вони тільки ще більше 
втомлять, а не пода-
рують ресурс для дій. 
Стурбованість, дра-
тівливість, панічні ата-
ки — це все наслідки 
постійного вживання 
енергетиків. У кожному 
такому напої цукру — 
денна норма дорослої 
людини, тому, якщо ви 
вже випили порцію, то 
навіть солодкі фрукти 
ви більше не можете 
їсти цього дня. Напої на 
цукрозамінниках також 
мають побічні ефекти — 
вони порушують мі-
крофлору кишківника. А 
в комбінації енергетика 
й алкоголю створюєть-
ся оманливе вражен-
ня, що сп’яніння нема. 
Легкий транквілізатор 
(алкоголь) + стимуля-
тор (енергетик) = тисне 
на педаль гальма й газу 

одночасно, тому це по-
ганий вибір.

Що входить до 
енергетиків?
1. Основа будь-якого 
енергетика — це цукор 
і вода.

2. Кофеїн, екстракт 
гуарани, женьшеню, 
лимонника — це ре-
човини, що тонізують 
нервову систему; без-
печні — до 400 мг для 
дорослих.

3. Глюкоза, сахароза 
(вуглеводи), які є без-
посереднім джерелом 
енергії.

4. Харчові добавки, 
ароматизатори, барв-
ники; безпечні — за-
лежно від структури: 
хлорофіл і каротиноїди 
вживати можна, ама-
рант і тартразин — ні.

5. Вітаміни групи В + 
таурин (безпечний — 
до 50 гр на день). Їхнє 
завдання: стимулювати 
обмін речовин в орга-
нізмі людини.

Як діє 
енергетичний 
напій?

Нам тільки зда-
ється, що тонізуючий 
напій дасть нам вели-
ку кількість енергії та 
зробить нас активни-
ми. Насправді це не 

так. Енергетики „мані-
пулюють” нашим орга-
нізмом, „обманюють” 
його на якийсь час, а 
зовсім не замінюють 
повноцінний сон чи 
відпочинок. 

Цукор потрапляє в 
організм, даючи енер-
гію. Вітаміни групи В і 
таурин допомагають 
пришвидшити обмін 
речовин. Далі працює 
кофеїн, який нейтра-
лізує нейромедіатор 
аденозин. Саме цей 
елемент відповідаль-
ний за втому. Таким 
чином інформація про 
виснаження людини 
блокується для мозку.

Зі своїм організмом 
жартувати не варто. 
Ми справді отримуємо 
приплив енергії, але 
потім будемо змушені 
віддати її назад у знач-
но більших кількостях.

До чого 
призводить 
надмірне 
вживання 
тонізуючих 
напоїв?

Надмірне вживан-
ня тонізуючих напоїв 
(понад дві баночки на 
день) може призвести 
до кофеїнового передо-
зування. Упродовж ше-
сти годин — прискорене 
серцебиття, тремтіння, 
дратівливість та про-
блеми зі сном. Смер-
тельною дозою є десять 
півлітрових баночок 
енергетика. 

Тому не ризикуйте! 
Краще випийте чашку 
трав’яного чаю замість 
однієї баночки енерге-
тика!

Анастасія  
МИГИДЮК
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КУЛЬТУРА

новорічний гість

„Я ОТРИМУЮ КАЙФ ВІД ТОГО, ЩО Є ЗАРАЗ”
Знаєте, як виглядає цьогорічна топмодель України? 
Таж вона ходить серед нас і складає сесію! Вона не 
планувала стати моделлю, не мріяла про агентства, а 
просто любила фотографуватися. Ще у школі їй писали 
фотографи, які хотіли заповнити своє портфоліо — 
відгукувалася на їхні пропозиції — вподобала фото на 
машинах, стала обличчям різних місцевих брендів. 
Подруги підштовхували до участі в конкурсах. І від 
літа до кінця цього року студентка другого курсу ІППО 
Оксана Кам'янчин встигла побувати на трьох — двічі 
приміряла головну корону.

— Мій перший конкурс — 
„Міс бікіні”. На ньому я от-
римала титул „Міс стиль 
Львова”. Тоді я дуже силь-
но переживала — бояла-
ся показати себе перед 
публікою. Та здобула 
досвід і зрозуміла, що 
це зовсім не страшно: 
якщо тебе вибрали, то 
ти вже, мабуть, ліпша, 
бо ж вибирали серед 
значної кількості дівчат.

„Міс бікіні” — показ 
у купальнику, білиз-
ні. А на „Топмодель 
Львова” треба було 
не тільки привабити 
тілом, а й манерою 
спілкування, поведін-
кою. Наприклад, нам 
ставили запитання, 
на які треба було ці-
каво відповісти. На 
перше запитання: „Що 
таке харизма?” я відповіла, що це 
правильний підхід до людини. Дру-
ге запитання було про те, що важ-
че: позбутися зайвих кілограмів чи 
зламати міст у стосунках. Я вважаю, 
що легше схуднути, ніж позбутися 
спогадів про людину і те, що було 
між вами. Запитання видавалися 
мені настільки прості й цікаві, що 
воліла, щоб вони не закінчувалися…

Третій конкурс — „Княгиня 
України” — відбувався у Чернігові. 
На нього я поїхала відразу ж після 
конкурсу у Львові. Він вимагав біль-
шої відповідальності, відчувала, що 
я — обличчя мого міста.

Доводилося не раз чути, що на 
таких конкурсах завжди є конку-
ренція між дівчатами. У нас, мож-

ливо, тому, що кожна уже 
чогось досягла, її не було — 
разом снідали, спілкували-
ся, допомагали поправити 
одна одній зачіску, макі-
яж. Спочатку ми виходили 
на сцену в національному 
строї, потім — у дизайнер-
ському одязі. Вбрання, 
які заздалегідь по наших 
фото підібрали дизайне-
ри, приміряли за кілька 

годин до виходу. Згодом у 
нас була самопрезентація. 
Далі — вихід у вечірніх сук-
нях і костюмах, де відтво-
рювали образ брутальної 
романтики. Коли довелося 
виходити в купальниках, 
я переживала, бо лише в 
мене серед конкурсанток 
було тату. Насправді журі 
звертало увагу не на ньо-
го, а на те, як я себе по-
воджу, оцінювало мене 

цілісно. Останній вихід був у ши-
карних сукнях, в яких ми почува-
лися принцесами й чекали свого 
нагородження. Я ввійшла в десятку 
топмоделей України й здобула ти-
тул „Княгині”, який дає мені змогу 
бути в складі журі.

Як після частих виступів і три-
валих переїздів Вам вдава-

лося виглядати гарно?
— Переїзди дуже втомлюють, 

передусім — морально. Уперше 
була автобусом у дорозі 12 годин. 
Та коли прибула до Чернігова, то 
відчувала лише вдячність, що ор-
ганізатори львівського конкурсу 
дали мені змогу розвиватися. Піс-
ля дороги намагалася спати кож-

ну вільну хвилину, дотримуватися 
правильного харчування й пити 
багато води. Хвилювання були 
хіба трішки перед сценою. Та коли 
зробила перший крок до глядача, 
то зрозуміла, що я представляю 
Львів і пишаюся цим — пережи-
вання зникли.

Коли Ви на сцені, є якась вза-
ємодія з глядачем?

— Так, люди тебе сприймають 
дуже тепло, а не просто як гарну 
картинку. Особливо, якщо ти вмієш 
дивитися на них, усміхаєшся. На 
першому конкурсі я спрямовувала 
погляд униз або десь убік, бояла-
ся глянути будь-кому прямо в очі. 
Тепер — зовсім не страшно йти на 
зоровий контакт зі залою. 

В інтерв'ю після конкурсу 
„Топмодель Львова-2019” 

Ви сказали, що пішли на нього 
за враженнями і щоб подолати 
свої комплекси. Які комплекси 
можуть бути у такої красивої ді-
вчини?

— Кожна дівчина бачить у собі 
якісь недоліки. Та й демонструвати 
своє тіло у білизні перед великою 
аудиторією страшно. Була боязнь 
почути, що боки звисають, ноги 
не такі... Тепер страхів уже нема. 
Знаю, що якщо щось потребує ко-
рекції, то виправлю — ходжу до 
тренажерної зали й займаюся во-
лейболом.

Як підтримуєте свою добру 
форму вдома?

— Їм практично все, але помір-
но й у правильній послідовності. 
Не розкриватиму своїх секретів 
харчування, скажу лише, що дуже 
важливо снідати — так, сніданок 
важливіший за вечерю. Неправда, 
що після шостої вечора не можна 
їсти, просто не можна їсти за дві 
години до сну, бо організм вночі 
мусить відпочити. Звісно, вечеряти 
треба чимось легеньким — овочі, 
фрукти.

Як себе переконуєте не їсти 
шкідливого й дуже калорій-

ного?
— У голові є певний ідеал, яко-

го прагну — „нічого зайвого”. Він 
мене й мотивує. Хоча на свята 
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люблю „згрішити” — наїстися так, 
що встати важко. Потім, розумію-
чи, що треба підтримувати форму, 
сідаю на дієту. Поза тим у мене 
швидкий метаболізм і проблем із 
вагою нема.

Як доглядаєте за собою?
— Дбаю про волосся й облич-

чя. Якщо харчуватися правильно, 
відпочивати, то стан шкіри буде 
добрий. Користуюся різними 
масками, найліпші — корейські. 
Готую льодові кубики з чаю з ро-
машки чи м'яти, щоби забрати 
темні кола під очима, якщо не-
достатньо спала. Раз на два-три 
місяці відвідую косметолога. Здо-
ров'я для мене у пріоритеті, тому 
якщо щось турбує, то йду до лі-
каря.

Як формуєте свій гардероб?
— У мене нема орієнтації на 

якісь бренди, усе залежить від 
настрою: одного дня вдягнуся, 
наче гопник сихівський, а наступ-
ного — взую щось на каблуках, 
одягну вишукане плаття й піду, як 
леді. На конкурсах одягаю те, що 
дають. І жодних претензій, бо не 
маю права образити людину, яка 

мене вдягає, — це її робота, вона 
так бачить.

В якому образі Ви собі подоба-
єтеся й чи подобаєтеся вза-

галі?
— Подобаюся собі різною, на-

віть коли зранку прокинулася й без 
макіяжу. Мені важливо, щоби люди, 
які поряд, приймали мене такою, 
якою я є. Щоби сприймали не лише 
зовнішність, а й мій характер, мою 
манеру спілкування. Кожна людина 
своєрідна, та я — непроста, не ко-
жен може мене зрозуміти й знай-
ти підхід. Я люблю, коли складно 
й сама теж не хочу спрощуватися. 
У мене дуже хороші стосунки з 
батьками, мама мені наче подру-
га — завжди підтримує в усіх ідеях. 
Правда, вони не знали, що я пішла 
на „Топмодель Львова”, хоч і здога-
дувалися, що не просто так я що-
разу в один і той же час іду з дому 
й не відповідаю на їхні телефонні 
дзвінки. Перед виходом на сцену 
я таки зателефонувала їм — мама 
була шокована, проте щаслива.

Які ще у Вас хобі?
— Мені подобається авто- і 

мотоспорт, намагаємося з друзя-

ми у Львові його розвивати: орга-
нізовуємо навчання, виїжджаємо 
за місто. Люблю кататися, дріфт, 
небезпеку. Ще люблю робити за-
чіски: я — самоучка, ютуб — мій 
викладач. Маю багато замовлень 
від дівчат.

Наприкінці року більшість 
замислюється, як вдало-

ся прожити рік, як увійде в на-
ступний. Ваш аналіз річних по-
дій позитивний чи думаєте про 
те, що могли зробити, проте не 
зробили?

— Ніколи не думаю про те, що 
не зробила, бо, отже, мало бути 
саме так — усе, що не стається, 
веде до ліпшого. Якби сталося те, 
чого не було, то невідомо, яким 
би було теперішнє — не факт, що 
кращим.

Маєте якісь плани, мрії, спо-
дівання на 2020 рік?

— Я ніколи нічого не планую. 
Я — імпровізаторка, живу момен-
том. Я отримую кайф від того, що 
є зараз, адже будь-якої миті життя 
може закінчитися.

Наталя ЯЦЕНКО

святковий навігатор

РІЗДВЯНО-НОВОРІЧНІ РОЗВАГИ

Новий Рік і Різдво знову вже близько. Отже час 
планувати своє дозвілля, щоби минуло з користю 
для кожного, примножило радість і гарні враження з 
перших днів січня.

Участь у благодійній вечірці 
„Новорічна ніч у будинку Архієпис-
копів” (Бібліотека ім. Р. Іваничука 
на пл. Ринок, 9) — це і можливість 
відчути себе середньовічним ли-
царем, і допомогти зробити добру 
справу — кошти, зібрані під час 
неї, підуть на реставрацію вітража. 
У програмі — пісні на вірші укра-
їнських поетів разом із Соломією 
Чубай та гуртами „Джалапіта” і 
Rockoko (грають політехніки), тан-
ці під вініл. Оплативши благодійний 
внесок у відділі „Книги додому” на 
першому поверсі бібліотеки, ви от-
римаєте запрошення на подію.

Головна ялинка міста вже 
світиться вогнями, різдвяна шопка 
теж уже стоїть, залишилося доче-
катися бамкання годинника вно-
чі 31 грудня. А далі — ще стільки 
(близько ста) всяких заходів, що 
тільки встигай їх відвідувати. Оз-
найомитися з програмою „Твоє 
Різдво у Львові” можна на сайті 
Львівської міськради.

Різдвяну атмосферу й дух 
українських традицій найповніше, 
звісно, відчуєте в горах. Електрич-
кою до Славського — і 8 січня на 
центральній площі селища бере-
мо участь у ярмарку — слухаємо 

й виконуємо колядки, куштуємо 
страви карпатської кухні. Рівно-
цінний варіант: того ж дня в Жовкві 
в межах щорічного фестивалю 
„Різдво в замку” гетьманська зала 
стародавнього замку наповниться 
різдвяними мотивами — в ній лу-
натимуть колядки. Святкові співи, 
доповнені вертепним дійством, 
запропонує це місто 14 січня на 
фестивалі „Парад вертепів”. Хто не 
спроможеться на жодне святкуван-
ня поза домом, та все одно прагне 
побувати в Карпатах, купуйте квит-
ки на електричку 19 січня. Зранку 
в рекреаційному урочищі „Павлів 
потік” національного природного 
парку „Сколівські Бескиди” про-
ходитимуть Йорданівські купання 
в ополонці. Відігрітися можна буде 
карпатським чаєм і співами біля 
вогнища.

Наталя ЯЦЕНКО
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КРОСВОРД
Горизонтально:
2. Перський цар, засновник імперії Ахеменідів. 4. Сто-
рона прямокутного трикутника. 7. Річка в західній 
Польщі на кордоні з Німеччиною. 8. Давньогрецький 
байкар. 9. Зоолог, що вивчає птахів. 11. Країна на пів-
нічному сході Африки, на узбережжі Червоного моря. 
13. Холод, температура повітря нижче нуля. 15. Се-
кретне, умовне сполучення цифр чи букв, що дає пра-
во доступу кудись або до чогось. 17. Одиниця сили 
електричного струму. 20. Кондитерський вибір з тіста, 
згорнутого в кілька шарів, із солодкою начинкою. 
23. Французький письменник ХХ ст., автор біогра-
фій славетних людей „Олімпіо або життя Віктора 
Гюго”, „Прометей або життя Бальзака”. 24. Острів 
у Тіренському морі, де перебував Наполеон піс-
ля першого зречення від престолу. 25. Один 
із складників куті в українців. 27. Великих 
розмірів зуб, що виступає з рота назовні у 
деяких ссавців; бивень. 28. Постанова, 
розпорядження глави держави. 30. Ве-
лика вдосконалена гармонія із склад-
ною системою ладів. 31. Найбільша 
частина світу. 32. Розчерк у підпису. 
35. Пристрій для введення зображень 
у пам’ять комп’ютера. 37. Відомості 
про свою освіту, професійний 
досвід, наукові інтереси, що 
їх повідомляє претендент на 
якусь роботу. 39. Найбільш ді-
яльна, ініціативна, передова ча-
стина організації, колективу. 
40. Український письменник, 
автор творів „Чорна свіча від 
Їлени“, „Отчий світильник”, 
„Єрусалим на горах”. 41. Най-
головніший чорт у гуцулів, 
злий дух. 42. Орган розвід-
ки і контррозвідки Вермахту 
Німеччини. 43. Велике при-
міщення для багатолюдних 
зборів, засідань. 45. Елек-
трично заряджена частинка. 
47. Повітряна куля з са-
мозаписувальними при-
ладами, яку запускають 
для спостереження за 
метеорологічними яви-
щами. 48. Затичка, яку 
запихають у рот лю-
дині, щоб не кричала. 
50. У давньогрецькій 
міфології богиня мо-
рів, дружина Посей-
дона. 54. Навальний 
напад військ на во-
рога. 56. Елемент 
літургійного одягу 
католицького клі-
рика; головний лі-
тургійний одяг єпископа і священ-

ника. 57. Титул і посада глави Венеціанської респуб-
ліки. 58. Довгохвоста американська папуга. 60. Бик, 
якого використовують як тяглову силу. 61. Назва двох 
триденних мусульманських свят. 62. Стиль і напрям 
у літературі та мистецтві, що ставили метою правди-
ве відтворення дійсності. 64. Природа. 65. Сніп, який 
українці ставили перед Різдвом у кутку хати.

Вертикально: 
1. Огорожа, зроблена з гілля, пруття. 2. Найбільше мі-
сто-порт Пакистану. 3. Велике сито для відвіювання 
зерна від полови. 5. Дружина Карася в опері „Запо-

рожець за Дунаєм”. 6. Благородний метал. 10. Карти 
ворожки. 12. Назва партії В. Кличка. 14. Довгий ще-
тинистий вусик на колоску злаків. 15. Місто в Італії, 

відоме виготовленням музичних інструментів. 
16. Граф із роману Б. Стокера. 18. Кольорові 
нитки для вишивання. 19. Танцювальний еле-

мент у балеті. 21. Український письменник, 
справжнє прізвище якого Мойся. 22. Де-

партамент у Франції, адміністратив-
ний центр якого Страсбур. 26. Велика 
люстра у церкві. 29. Ворожіння по лі-
ніях на долонях рук. 32. Пристрій, що 
оберігає корабель під час руху від мін. 

33. Фахівець з відновлення первіс-
ного вигляду творів мистецтва, 
будівель, що були пошкоджені 
або зруйновані. 34. Гравець фут-
больної команди; нападник. 36. У 

давньогрецькій міфології мор-
ська німфа. 38. Коротке пись-
мове повідомлення від когось. 
44. Французький шансоньє, 

композитор, актор вірмен-
ського походження. 46. Особа, 
яка заперечує кому-небудь на 
диспуті, під час захисту дисер-
тації. 49. Бамбуковий ведмідь. 
51. Молода людина, життя та 
майбутнє якої забезпечили 
впливові, високопоставле-

ні батьки. 52. Польський 
поет ХХ століття. 53. Бігун 
на довгі дистанції. 55. Іта-
ло-бельгійський співак, ви-
конавець „Tombe la neige”. 
56. Свійська і дика велика 

жуйна тварина з гілчас-
тими рогами. 58. Отруй-
на велетенська ропуха. 
59. Американський 
боксер, тричі чемпіон 
світу серед професіо-

налів. 63. Вода, що 
перейшла в твердий 
кристалічний стан.
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я ”
Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка”.
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004.

Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 4. 
Обсяг  2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 191927.

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ.

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА.

Редактори відділів:

освіти і науки — Тетяна ПАСОВИЧ

культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО.

Літературні редактори — Олег СЕМЕНИШИН  

та Марія КІНДРАТОВИЧ.

Дизайнер-верстальник — Дмитро ГРИГОРЧАК.

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 

Редакція не завжди поділяє позицію авторів. 

За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 

При передруках посилання на „Аудиторію” 
обов’язкове.

На першій сторінці— світлина Тетяни ПАСОВИЧ.

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, 
які видав Національний універси-
тет „Львівська політехніка“: 
студентський квиток ВК № 12700765 
на ім’я: Ногач Світлана Миколаївна;
залікову книжку на ім’я: Будзан 
Максим Богданович; 
студентський квиток № 12717682 на 
ім’я: Панова Дарія Володимирівна;
студентський квиток на ім’я: Кар-
пюк Ігор Ігорович;
залікову книжку на ім’я: Швед Ольга 
Ігорівна.

Як подати 
оголошення 

в „Аудиторію”
Оголошення приймаємо від під-
приємств, організацій та приват
них осіб.
Вартість оголошення 
•  комерційного характеру: 
до 30 слів — 70,00 грн; 
від 30 до 60 слів — 140,00 грн; 
понад 60 слів — за тарифами 
реклами; 

•  про загублені документи — 
20,00 грн; 

•  співчуття — 30,00 грн; 
•  привітання: до 30 слів — 50,00 грн;      
від 30 до 60 слів — 100,00 грн.

Система знижок: більше трьох 
публі кацій — знижка 10% від 
суми замов лення.
Ціни подано з урахуванням подат-
ку на додану вартість. 
Крайній термін подання ого ло
шен ня — десять днів до виходу 
газети.

 Адреса редакції: 79013, Львів, 
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.

Тел. (0322) 258-21-33, 
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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 замов лення — 
50% від тарифів.

На обкла динці  
(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 викорис тан ням матеріалів замов-
ника — 150 грн.;
• реалізування ідеї замовника, по-
шук матеріалів — 250 грн.;
• від розроблення ідеї замовника в 
редакції до виготовлення кінцево-
го 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.
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