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ЧИ ДИВИТЕСЬ ВИ УКРАЇНСЬКЕ КІНО?
Від початку нового року
минув майже місяць і в
прокат виходять один за
одним українські фільми.
Ще 2016-го, після виходу
„Поводиря”, таке здавалося
фантастичним. Пам’ятаю,
як тоді просто примусила
батьків-скептиків подивитися цей фільм. Це ж не
порівняти зі „Штольнею”
чи „Селфіпаті”. Відтоді тато
регулярно запитує, що
там нового українського
вийшло.
Окрема мова про багатосерійні стрічки. Ностальгійно радянських „Сватів”
бачив практично кожен
мій знайомий. Чи серіаліті „Київ удень та вночі”,
від конфліктних змішаних
ситуацій якого нудишся і
втомлюєшся. Кіно наче б і
українське, але не зрозуміло, на кого орієнтоване.
Та і що перше, що друге —
російською. Опісля них з’явилася „Школа”. Вже українською. І варто визнати,
що здобула багато фанатів:
на Букфорумі три тисячі
дітей ледь не рознесли дах
клубу FESTrepublic і ледь не
довели програмну директорку фестивалю до нервового зриву. Бідний Юрій
Андрухович, машину якого
сплутали з авто акторів і
розхитували пів години.
Неправдою було б казати,
що серіал не отримав свого
глядача. Критики теж отримав багато, але дурний
вчиться на своїх помилках,
а розумний — на чужих.
Тому вважаю, що серіал
дав поштовх для створення
якіснішого продукту. І тепер маємо сезон „Перших
ластівок” з кращою грою
акторів, живою мовою й
цікавішим сюжетом.
Студенти неоднозначно
сприймають український
кінематограф. Думаю, що
це частіше через незнання.
Виходьте зі своєї інформаційної бульбашки й ідіть
дивитися українське кіно.

Василь Ракочий, студент 4 курсу Інституту
комп’ютерних технологій, автоматики та
метрології:

„Залюбки ходжу в кіно”
Залюбки ходжу в кіно на українські фільми, якщо на
це є час і рекомендації друзів. Найбільше запам’яталися: „Сторожова застава”, „Шляхетні волоцюги”, „Іловайськ-2014. Батальйон Донбас”. Стосовно серіалів, то хіба
дивився на ютубі спецпроєкти на декілька серій військового телебачення України про наших десантників, морпіхів та ССО. Мені подобається український
кінематограф, що стає щораз кращий, адже техніка стала доступна. Як ніколи
раніше, з’явився запит на українськомовне кіно, тому навіть при мінімальному
бюджеті почали знімати якісно. Вірю, що на наше кіно чекає світле майбутнє,
можливо, тяжке, але прорвемось.
Роксолана Кіт, студентка 1 курсу Львівської
музичної академії ім. М. Лисенка:

„Українське кіно
розвивається”
Я думаю, що українське кіно рухається у правильному
напрямку. Завойовує дедалі більше симпатій з боку молоді. Також дає можливість розвиватися молодим режисерам,
сценаристам, акторам. Найголовніше, щоб українське кіно не
було зроблене під „шароварщину”, а показувало справжню країну з її плюсами
і мінусами. Мені подобаються дуже фільми як-ось „Додому”, „Мої думки тихі”,
„Малевич”, „Червоний”.
Юрій Воєвідка, студент 2 курсу Інституту
комп’ютерних технологій, автоматики та
метрології:

„Крутий український
дубляж”
Українські серіали — окрема тема в кінематографі. Більшість із них — це банальне мило. Хоч такими й не цікавлюсь, але чув про „Перші ластівки”, де є тема гомосексуальності, але однаково сюжет банальний. Більше цікавлять фільми про українську
історію й війну, бо такого мало, а коли є, то виходить цікаво. Реально крутим
є український дубляж деяких закордонних фільмів, таке я дивився би вічно.
Марія Велика, студентка 4 курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Люблю комедії”
Останній український фільм, який переглянула, — це
„Скажене весілля-2”. Я люблю комедії. Цього року планую піти на „Віддану” і „Мої думки тихі”. Чула дуже багато
схвальних відгуків про ці фільми.
Міркувала й опитувала Марія МАСЮК
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21 січня у Національному університеті
„Львівська політехніка” відбулося вручення
диплома доктора honoris causa почесному
директору Інституту фізики конденсованих
систем Національної академії наук України,
засновнику і керівнику Інституту національної
пам’яті (2006–2010 рр.), Герою України,
академіку НАН України Ігорю Юхновському.

І

горе Рафаїловичу! Що Ви відчували в цю урочисту хвилину?
— Був зворушений, що мені виявили таку велику повагу. І то —
така внутрішня специфічна приємність.

Ч

итачам цікаво, звісно, над
чим нині працюєте?
— Скажу так, як говорив на засіданні Вченої ради Львівської по-
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АКАДЕМІК ІГОР ЮХНОВСЬКИЙ: „ОСНОВНОЮ
ОЗНАКОЮ НАЦІЇ Є ГІДНІСТЬ”

літехніки. Я зосередив
свою увагу на трьох останніх досягненнях — у
галузях фізики, політики та суспільства. Упродовж 10 років після повернення з Києва працював над фазами переходів речовини з одного агрегатного стану в
інший. Для однокомпонентної системи повністю опрацював. Я вперше довів існування найважливішої

точки, яка характеризує фазовий
перехід. Мені вдалося отримати цю
точку – однакової ймовірності для
кожної молекули речовини бути в
газовому чи рідкому стані.
Закінчення на 4 с. m

закордонний досвід

НАВЧИТИ ДУМАТИ МОЖНА ТІЛЬКИ У ВІЛЬНОМУ
СУСПІЛЬСТВІ
Директор Інституту архітектури і дизайну Львівської
політехніки Богдан Черкес часто читає лекції
студентам польських, австрійських, німецьких
вишів. Нині він гостьовий професор у Віденському
технічному університеті — знаному навчальному
закладі Австрії. Не обіцяємо вам вичерпний матеріал
про освіту в європейських країнах, але дещо про
навчання в європейських вишах Богдан Степанович
розповів.

Особливості вступу
Подібно, як в Україні ЗНО, у
Польщі, Німеччині й Австрії є так
звана матура, тобто система зов
нішнього тестування. Враховують
також середній бал атестата. Є
певні фахи, наприклад, медицина,
архітектура, де треба складати так
званий Eignungstest, тобто тест на

придатність. Якщо оцінювати за
п’ятибальною системою, то оцінка,
нижча за 4,5, означає, що у вас не
приймуть документи.
У Віденському технічному університеті, де я гостьовий професор
від 2001 року, така велика кількість
охочих навчатися на архітектурі,
що там хочуть запровадити творчі
вступні тестування, так само, як у

нас. Вони вже є на журналістиці в
класичних університетах, на юридичних науках. З чим це пов’язано?
Дуже великий конкурс і відсів після
першого року навчання. Приймають
величезну кількість першокурсників, вони непідготовлені, багатьох відраховують. Йдеться майже
про половину. По-перше, обмануті надії тих, хто хотів навчатися.
По-друге, викладацький склад також треба відповідно скорочувати.
Віденський технічний університет — один із найбільших в Австрії, це близько 26 тисяч студентів, залежно від року. А є ексклюзивні університети, наприклад,
Hochschule für Andgewandte Kunst,
тобто Вища школа прикладного
мистецтва. Там дуже мало приймають на архітектуру — 25–30 осіб.
Закінчення на 6 с. m
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АКАДЕМІК ІГОР ЮХНОВСЬКИЙ: „ОСНОВНОЮ
ОЗНАКОЮ НАЦІЇ Є ГІДНІСТЬ”
українців. І це погано. Гадаю, що
набагато більше між собою контактують євреї. Вони близькі, ми
їх бачимо весь час. Вони взаємно
більш відкриті.

m Закінчення. Початок на 3 с.

щодо Конституції?
— Ми зараз підготували проєкт
нової Конституції України. Зважаючи на непросту ситуацію, мусимо
мати нову Конституцію, новий політичний лад, притаманний Україні. Ця Конституція складається із
виконавчої, законодавчої і судової
влади. Кожну гілку влади докладно розписано через нові обставини. Передбачено створення двопалатного Парламенту, де нижня
палата — Верховна Рада і верхня
палата — Сенат, в якому від кожної області будуть представлені по
чотири сенатори. Сенат створюватиме регламенти поведінки всіх
владних структур, а Верховна Рада
ухвалюватиме бюджет і затверджуватиме уряд держави. Наявність
Сенату з рівним представництвом
зробить його дуже стійкою структурою. Кожен сенатор працюватиме шість років, а що три роки змінюється третина сенату. Вся владна структура складається із влад
найнижчої ланки.
Хочу наголосити, що суспільство може утворити державу лише
тоді, коли воно стає нацією. Основною ознакою нації є гідність,
яка виховується змалку, в школі, в армії, під час праці. Основне
завдання держави й уряду полягає
в тому, що кожен новий винахід,
кожна нова форма автоматизації управління має бути оцінена з
точки зору тієї енергії, яка вивільняється, куди має бути спрямована. Якщо цього не зроблять, то вона
витрачатиметься на сміття. Бачимо, що сьогодні більшість молоді
просто грає в комп’ютерні ігри. Ту
енергію треба спрямовувати на
певні задачі — і це формуватиме
внутрішню гідність у кожному, хто
це виконуватиме.

М

ожна тільки здивуватися: як
це все Вам вдається? І взагалі — відколи Ви себе пам’ятаєте,
з яких літ?
— Дід мій був священником. Мав
два приходи — близько. І от, в другому приході, в селі Перекалі, була

| Світлина Наталії Павлишин

А

на горбі церква, де він правив, а
поруч — його хата. Ця хата була таким старовинним, дуже маленьким
замком. Стіни, мабуть, товщиною
з метр, вікна подібні на бійниці. І в
цих вікнах було дуже приємно лежати і дивитись назовні. Мені було
приємно оглядати навколишній
світ, лежачи у вікні. Це — з точки
зору дитинства. З точки зору політики, тобто — розуміння суспільства, це був 1939-й. Прихід радянських військ на Волинь. Я вже тоді
почав розбиратися в політиці.

Ш

арль Бодлер писав: „Художник перед мораллю не відповідає… У нього повинен бути
талант, а не добрі наміри”. А —
вчений, політик?
— Частково, як на мою думку,
він не мав рації. Бо я не розумію,
що він розумів під мораллю.

Ч

ого у Вашому житті більше —
буднів чи свят?
— У моєму житті не було більше роботи й робочих днів, ніж нині.
Але від роботи я одержую насолоду. Я працюю неперервно, особливо зараз. Працюю і вночі, уві сні. І
так само було раніше.

Ц

е у Вас, мабуть, від Батька?
— Мабуть. Він дуже багато
працював. Був секретарем ґміни
за Польщі. Потім бухгалтером різноманітних установ. На рахівницях
своїх він рахував і на роботі, і вдома…

А

ристотель казав: „Живи просто — думай піднесено”. У
Вас це виходить?
— Це притаманно абсолютно
кожній людині. Людина думає про
свої плани набагато піднесеніше,
ніж тоді, коли вона їх виконує.

Щ

о для Вас — Час?
— Основний чинник підведення підсумків. Кожен день я ловлю себе на тому, що я думаю: а що
ж я зробив за день, що маю зробити на другий день? І чи вистачить
мені часу?

Щ

Ч

Ч

В

о частіше у Вас переважає:
розум чи емоції?
— Я думаю, що розум. Емоції —
це є переживання як наслідок розумової діяльності. І якщо ви розумне хочете довести, відчуваєте
приємність, а як пакість — то жаль.
ому українцеві досить часто
важко порозумітися з українцем? Це тільки наша нація така
своєрідна?
— Слово „порозумітися” — досить складне. Бо обмінятися лише
інформацією — це просто. Українці
є встидливі, можливо, менш відкриті. Мало підхвалюють, недостатньо
прихильно ставляться до дій інших

и часто доводиться погоджуватись на компроміси?
— У простих речах, щоденних,
з моїми домашніми — дуже часто,
в дрібницях — дуже часто. А в науці — ні! У політиці — ні!
ірю Вам, Ігоре Рафаїловичу,
бо знаю це! А запитав для
того, щоб про Вашу вагому постать ще більше знали читачі.
Тепер — про очі і душу. Чи очі і
душа — різне бачать?
— Слово „бачити” і слово „побачити” мають дещо різне значення. Бачити — це наприклад, спостерігати дорогу. А побачити — це
усвідомити.
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У

країна потрібна світові? Як Ви
вважаєте?
— Україна завжди була у світі.

А

ле нині вона, здається, в
ямі — між Заходом, який
прагне якнайтіснішого порозуміння з Росією, і тією ж Росією.
Хіба не так?
— Я не думаю, що в ямі. Україна сама себе заганяє в яму своєю лінивістю. Споконвіку йшла за
чужою течією. Але, з іншого боку,
Україна була завжди в чужій неволі, яка була різна — чи княжа, чи
останніх держав, які нас окуповували. Але Україна ще ні разу не самовизначилась по-справжньому.
Тому запам’яталась територією,
місцем. Але має недостатній голос у світі!

Щ

о для Вас важливіше —
братство по духу чи — по
крові?
— Я кілька десятиліть абсолютно свідомо будую Українську державу. І я буду будувати Українську
державу весь час — незалежно від
обставин. І такі слова — „брати по
духу чи по крові” — дуже зобов’язуючі слова. Вони заважають нормально працювати.

Ч

и вдасться вберегти українське село?
— Україна має незвичайно
врожайні землі. Споконвіку була
руською, тобто — хліборобською.
То ж основне завдання: відродити українське село, бо його
більшовики знищили. Знищено
добрих господарів. Але земля —
родюча. І ця родюча земля має
забезпечити стійкість Української держави — тобто великою
кількістю добрих господарів. А
нині воно не відроджується. Але
мусить відродитися на базі фермерства.

С

учасна влада це розуміє?
— Вона ще себе не показала.
Але я гадаю, що вона молода, і їй
належить вчитися. Упевнений, що
в сучасній українській владі є дуже
багато людей, які хочуть вчитися
керувати державою. І допомагати
їм вчитися конче потрібно.

С

віт для Вас який: чорно-білий
чи кольоровий?
— Кольоровий, звісно.

СТУДІЇ

Щ

Х

Ч

Х
А

о швидше марнується — час
чи здоров’я людини?
— Ви хочете запитати, що краще: бути лінивим чи слабким? Одне
і друге — погано.
итаю у Романа Іваничука:
„Без літератури — як без дихання”. А яка кількість пересічних
українців, на Вашу думку, можуть
практично підтвердити цю думку?
— Краще сказати: без роботи —
як без дихання.

С

кільки нам ще іти до української України?
— Але — іти!!! Постійно йти!!!

Ч

и був у Вашому житті Вчитель?
—У кожному віці, на щастя, у
мене був великий Учитель. Але
найбільшим учителем був, все ж
таки, Батько. Він не старався мене
вчити. Але старався бути спокійним і працьовитим.

Т

обто — був для Вас прикладом?
— Саме так… А в університеті в
мене було багато добрих учителів.
У науці вчителем був академік Боголюбов.

К

онтактували з ним, чи вивчали його праці?
— Спершу — робота з працями,
а потім — контакти десятиліттями.

С

вого часу Василь Стус сказав:
„Ще — зневажаю політиків”.
Що скажете?
— Це неправда. Політика не є
просто робота. Вона незрозуміла
для тих, хто від неї чекає якоїсь
подачки… Але політиком бути не
просто.

Ю

рій Єхануров на одному з
телеканалів позавчора висловився так: „Інституції в Україні традиційно просідають”. Згодні? Доки це буде?
— Я вважаю, що це сталося
тому, що немає нормального переходу влади від покоління до покоління. І тому попереднє покоління є
незрозуміле для нового покоління, і
стає ніби не потрібним. А крім цього, люди мало аналізують що діється. Переважно роблять поверхневі
висновки.

5

то має людей вчити?
— Це — друге питання. Населення має мати гідність нації. А
для того має дуже вчитися і дуже
працювати.
то — все ж таки?
— Школа.

хто має вчити вчителів?
— Вчителі живуть за державну зарплату. Зарплата дає можливість жити і вчитися, вдосконалюватися. Тому: вчителів створює
держава.

У
К

що вірите?
— У Бога і в Україну.

ому більше довіряєте — Президентові, Кабінету Міністрів
чи Верховній Раді — нинішнім?
— Ми написали Конституцію. Я
є її редактором.

Д

е буде опубліковано?
— Обговорюється. Ми весь
час маємо створювати Державу.
Кожен — своїм вмінням, спеціальністю, фаховістю. Тільки фахова людина може бути патріотом
України! Людина без фаху створює
в державі сміття.

І

в прямому розумінні, і в переносному?
— Звичайно.

Ч

и відчуваєте енергетику рідної землі?
— Відчувати енергетику рідної
землі — це поїхати зі своєї землі на
чужу. І моментально відчуєте, що
ви втратили. Отже, чужа земля —
не та енергетика.

С

вого часу Богдан Ступка сказав мені: „Я такий чоловік,
що дуже хотів слави. Я її шукав!”
А як у Вас зі славою стосунки?
— Позитивно ставлюся. Але річ
у тім, що має бути усвідомлення
зробленого тобою. Це і є внутрішнє задоволення, внутрішнє самоствердження. А слава — зовнішнє,
вона приходить. Найголовніше, що
зроблене дає внутрішній спокій.
Спілкувався Богдан ЗАЛІЗНЯК,
керівник прес-центру наукової
журналістики ЗНЦ НАН України
і МОН України,
член НСМПУ і НСЖУ
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закордонний досвід

НАВЧИТИ ДУМАТИ МОЖНА ТІЛЬКИ У ВІЛЬНОМУ
СУСПІЛЬСТВІ
m Закінчення. Початок на 3 с.

І вибирає серед абітурієнтів професор. Він дає завдання, вони виконують, і або вони йому підходять, або
ні. Не йдеться про якесь опротестування результатів. Це так само, як
у музиці: з тим можу працювати, а
з тим не можу, або у скульптурі чи
живописі.
Це елітні, не масові університети. Але вони теж не платні. Адже
в Конституції записано право на
безоплатну освіту. У таких елітних університетах немає мови
про якийсь жорсткий контроль
над вступом. Майстер-професор
набирає тих, із ким може працювати.

Кошти на навчання
Українці не можуть претендувати на безоплатні місця в німецьких чи австрійських ЗВО, бо
ми не є членом Євросоюзу, але,
наприклад, Львівська політехніка має підписаний договір про
кооперацію з Віденським технічним університетом. Навчання
там коштує від 700 до 1400 євро
на рік, залежно від університету,
напряму. Хіба що є недобір.
В одному з найкращих польських університетів — Академія
гурнічо-гутніча (AGH) у Кракові — 30 тис. студентів, вартість
навчання 6,5 тис. євро на рік — це
досить велика сума. Але карта поляка дозволяє вчитися безоплатно
або отримувати стипендію.
Загалом у європейських вишах
стипендії нема, тільки для надзвичайно талановитих, геніальних,
яких є 1–3 %, або соціальна для
абсолютно соціально незахищених.
Я маю в середньому 200 студентів у семестр. Когось утримують батьки, але більшість працюють. Коли я мав гостьову професуру в Економічному університеті
в Кракові (у них є такий предмет — просторова економіка,
я там уже другий рік читаю лекції
щодо проєктування громадського
простору), то майже 80% студен-

S Професор Черкес виступає
на конференції в Берліні.
Листопад 2019 р.

тів мають індивідуальний графік
занять, бо працюють. Але це магістри, а на бакалавраті в Польщі
такий контроль, як у школі. Натомість коли я у Відні робив перекличку, то в деканаті мені сказали, що такого робити не треба у
вільних університетах.
Тому там нема стипендії і
вчитись можна набагато довше.
У нас порівняно з цим практично
військова дисципліна. Зате наші
студенти мають стипендії.
Є ще приватні університети.
В Австрії їх мало. Є такий Парацельсус університет у Зальцбургу — приватний медичний
університет, він нині дуже прогресивний. Є дипломатична академія, яку частково фінансує МЗС
Австрії, а частково фінансуються
самі. Але плата за навчання там
уже зросла до 12 тис. євро на рік.

Навчання
Мене не цікавить, чи відвідують
студенти мої заняття, головне —
вони мають виконати завдання:
зробити проєкт, представити
презентацію, відповісти на тестові завдання.
Модульна система навчання
в Європі не популярна. Є заліки,
є іспити. Якщо викладач розробив якісь контролі, то їх треба
пройти. Наприклад, у Кракові мої
студенти проєктують відносно
великий громадський простір на
вулиці Кармелітській, умовно —

як дві площі Ринок. І вони мусять
зробити історичний аналіз, функціональний аналіз, транспортнопішохідну схему, кошторис, вирахувати економічну ефективність,
матеріали, які використовуватимуть, тощо.
Студенти записуються на іспит,
отримують тести. Але, наприклад,
у Відні після основного екзамену
може бути ще п’ять термінів, коли
можна перескласти. Організуванням цього процесу займається деканат. Я це не контролюю.
Коли є перша дата іспиту, я його
проваджу, а вже після другої дати
це роблять мої асистенти. Є тести,
які я своєчасно оновлюю. Під час
тестування моєї присутності не
треба. Є така дисципліна „Розвиток міста”, у літньому семестрі там
навчалося 500 людей. Таку кількість ти не проконтролюєш, якщо
робитимеш це сам. У цьому допомагають машинні програми. Але
після тестування є ручна робота,
і це вже я мушу сам дивитися.
Чи є двійки? Є. Класична статистика: 10 % п’ятірок, 10 % двійок,
решта 4–5. У нас студенти більше
хочуть мати відмінні оцінки заради стипендії. Там такої мотивації
нема. Але якщо студент хоче навчитися того чи іншого предмета,
то треба ходити на заняття. Наприклад, мої тести не здати тим,
хто не ходить. Я викладаю свій
предмет трохи інакше, ніж інший
професор. Я даю величезну кількість літератури. Звісно, студенти
не встигнуть її опрацювати, бо я
читав її умовно 30 років, але на
своїх лекціях я подаю це все концентровано, а поза лекційним матеріалом на тестування нічого не
даю. Тому мені не треба робити
перекличку. На першому занятті
мене питають, чи це все буде опубліковано в інтернеті. Я кажу, що
частково, тезово. Тому що це є мої
авторські права. Публікую частину
тестів — як приклад.
Як і в німецьких школах, у німецьких і австрійських ЗВО зворотня система оцінювання: п’ятірка — найнижча оцінка, найкраща — одиниця.
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коротко

Тривалість навчання
Тривалість навчання там дуже
подібна до нашої, вчаться 5 років:
3,5 бакалаврат, 1,5 магістратура. Але
можна вчитися до 10 років, залежить
від університету, буває і до 13. Щоб
закінчити, отримати диплом, треба
набрати необхідну кількість кредитів.
Навчальний рік починається від
1 жовтня, перший екзамен у кінці
січня, у лютому перерва, від 1 березня другий семестр, сесія до початку
липня. На архітектурі, наприклад,
більшість студентів працює.

Освітній рівень
суспільства

В

Україні говорять про одну з
проблем освіти — масове охоплення вищою освітою випускників
шкіл, понад 70 %. Чи є така проблема в Австрії та Німеччині? І чи
це взагалі проблема?
— Я вважаю, що інтелектуальний,
освітній рівень суспільства загалом
зростає. Якщо в першій половині
ХХ століття достатньою була початкова освіта, а в 60-ті роки середня
освіта, то тепер вища освіта — це
нормально. Перший відсів — матура. В Австрійському парламенті теж
сидять представники народу, які не
мають матури, 2–5%, не тільки в нас
таке. Другий відсів — під час навчання, не всі завершують вищу освіту. Зрештою, Марк Цукерберг, Стів
Джобс не закінчили виші. Тому зі
всеохопності вищою освітою не треба робити великої проблеми: хто хоче
вчитися — хай вчиться, не вчитиметься — відрахують. Але доступ до вищої
освіти, я вважаю, повинен бути в усіх.
Не маю статистики щодо охоплення
вищою освітою в Європі, але я гадаю,
що такого масового ажіотажу, що всі
мусять мати вищу освіту, нема.

Усвідомлена
свобода — основа
університету
Мій досвід, що система освіти в
різних країнах дещо відрізняється,
але якщо викладач має велику популярність, то він має велику свободу,
особливо в Австрії чи в Німеччині, а
ще більше в Англії. Він може викладати заняття так, як хоче. У Польщі
таку свободу вже трохи обмежено,
а в нас її ще менше. У нас кругом

стандарти, контролі. Завдання університету — це не завдання військового училища: розбирати і збирати
автомат на швидкість, завдання університету — навчити думати, а навчити думати можна тільки у вільному суспільстві. Якщо країні потрібні
університети, то їм потрібні й цікаві
професори, мислячі, неординарні.
Наприклад, Стефан Банах — основоположник функціонального
аналізу — мав закінчених тільки
1,5 року будівельного факультету
в Політехніці, але він учився сам у
себе, його вчителі математики були
настільки геніальні, що побачили
його геніальність. Тато Стефана Банаха не вірив у його успіхи, своєї
мами він навіть не знав. Якось викладач математики у Політехніці побачив його курсову й поїхав із нею
в міністерство освіти до Варшави.
На її основі Банаху дали кандидатський ступінь. Потім він мав стипендію в Парижі, бо знав французьку
мову, яку вивчив сам. Але всіх дуже
нервувало, що він не приходив на
кафедру, а сидів у кав’ярні, курив
папіроси й писав свої математичні
задачі, на основі яких потім став
доктором. Він був знаменитий тим,
що трагічно запізнювався на лекції
або швидко закінчував їх. Він давав
студентам завдання, їх розв’язання — це був величезний успіх. Більшість приходили з нерозв’язаними
завданнями.
Коли бомбили Львів 1941 року, то
всі з будинку бігли до підвалу ховатися, а він стояв на порозі, курив папіроса й дивися, з якою швидкістю
падають бомби. Такі люди унікальні,
їх одиниці, але вони є. Як це не дивно, совєти його побачили. 1939 року
сюди приїхали два академіки з Москви і зробили його деканом математичного факультету нинішнього
університету Франка. Можете собі
уявити, який він був декан.
Специфіка університету, до речі,
й має бути в тому, щоб розуміти,
що тут є різні люди, тут має гуляти
вільна думка. Інакше потім бачимо
рейтинги світових ЗВО. Львівська
політехніка — єдиний український
виш, який є в рейтингу 800–1000, з
польських єдиний вище — Ягеллонський університет. Мистецтво керування університетом — це створення атмосфери для розвитку вільної
думки.
Записала Тетяна ПАСОВИЧ

Документи на отримання
премій Верховної Ради та
стипендій Кабінету Міністрів для молодих учених
приймають відповідно до
1 і до 10 березня 2020 року.
Заявки мають подавати виші
та наукові установи, підприємства за попередніми рішеннями вчених рад. Премії ВРУ
надаватимуть за 2020 рік,
а урядові стипендії розраховано на 2020–2022 роки.
Претендувати на отримання
премії можуть науковці до
35 років (доктори наук до 40
років), що мають вагомі наукові здобутки в провадженні
фундаментальних та/або прикладних досліджень. Номінувати можна як одного вченого, так і колектив авторів — до
4 осіб.
За ґрантами Президента
України 2019 року виконували дослідження майже 80 молодих науковців.
21–22 січня 2020 року результати їхніх робіт заслухала
відповідна Комісія в приміщенні МОН. Усі проєкти було
оцінено як такі, що відповідають технічним завданням та
календарним планам. Серед
них — створення нових композитних матеріалів, вивчення біобезпеки стовбурових
клітин, квантових бітів, екологічного оподаткування, дослідження селянських республік
1917–1921 років, розробка
біосенсорів для медичної діагностики, енергоефективні
технології тощо.
В Україні завершилась реєстрація учасників пробного
зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.
Станом на 24 січня майбутні
учасники виявили бажання
скласти майже 410 тисяч
тестів. Найбільш популярні
серед них традиційно стали
українська мова й література, математика, англійська
мова та історія України. Сесія
пробного ЗНО з української
мови й літератури відбудеться
21 березня, з інших предметів — 28 березня.
За матеріалами
інформагенцій, МОН
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СТУДІЇ

проєкт

КРОК У МАЙБУТНЄ
Технології щодалі більше входять у повсякдення кожної
людини. Студент Львівської політехніки Євген Сурков
розповів „Аудиторії” про те, як за допомогою нового
проєкту можна оптимізувати дорожній рух.
Хлопець навчається на другому
курсі Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології на кафедрі комп’ютеризованих
систем автоматики. Він та ще троє
одногрупників: Анастасія Хоменко,
Владислав Твардовський та Данило Чалий створили проєкт „Smart
Road”. Розробка має вдосконалити
систему дорожнього руху. Ментором команди є проєкт-менеджер
компанії SoftServe Віталій Дутка.
За словами Євгена, ідея цього
проєкту зародилася в них ще минулого року під час лекції одного
з директорів компанії SoftServe. Як
з’ясувалося, в Україні немає системи реагування світлофорів на рух
автомобілів. Наприклад, якщо машина їде зі швидкістю, більшою, ніж
70 км/год, то світлофор мав би зупинити перемикання кольору. Так
можна уникнути аварії.
— Цьогоріч ми обирали для
себе новий проєкт, адже той, яким
займалися раніше, уже не надихав.
Ми подумали, що було б класно дослідити тему дорожнього руху. Це
актуально, адже людина впродовж
життя в середньому витрачає рік
на те, що стоїть у заторах. Ми хотіли цю статистику покращити, —
каже Євген.

Студент пояснює, що
світлофори працюють
неоптимально й погано
пов’язані між собою. Його
команда хоче скоординувати їх в одну систему.
Згідно з їхньою розробкою,
за допомогою давачів руху,
камер і розпізнавання обличчя можна регулювати рух на дорозі набагато
результативніше. До цього
процесу можна залучити й
штучний інтелект:
— Надалі ми хотіли б, щоб
можна було таким чином видавати штрафи. Тобто, якщо
камера фіксує, що людина перевищує швидкість, вона могла
б розпізнати номер машини та
виписати штраф. Упровадити
це буде важко, адже потрібно
брати до уваги численні закони та нормативні акти.
Нині подібне врегулювання дорожнього руху тестують у США. Однак досконалої технології наразі немає, її
тільки розробляють. Євген каже,
аби почати такі зміни в Україні, зокрема у Львові, потрібна, насамперед, підтримка міста, „Укравтодору” та пошук фінансування:

— Як на мене, кошти мав би виділити Фонд
розвитку міста. Очевидно,
треба ще шукати інвесторів. Може, хтось із
приватного сектору
захоче долучитися,
адже бізнес має
бути зацікавлений
у покращенні стану інфраструктури.
За словами Суркова, розробкою
„розумної дороги”
займаються чимало
компаній:
— Єдина відмінність:
у них є на це гроші, а в
нас немає. Але ми ентузіасти, тому своєю
командою теж можемо
щось реалізувати. Проєктом займаємося вже
пів року. Зараз маємо
діджитал-копію перехресть. Так ми вчимося їх
регулювати. До кінця цього року хочемо зробити демо-версію проєкту.
Окрім цього, команда
політехніків використовує
в роботі програму цифрового моделювання
„Sumo”, яку розробили
на базі одного з німецьких
університетів. Вона моделює дорожній рух на певній мапі, а студенти використовують це для тестування власних алгоритмів.
Євген пояснює, що не всі проблеми на дорогах вдасться розв’язати за допомогою „розумних”
світлофорів. Деякі перехрестя
неправильно спроєктовано. Такі
проблемні зони мусять розглядати
люди.
Студенти вірять, що їхній проєкт буде успішний і реалізується в
містах:
— Напевно, кожен хотів би жити
в більш розвиненому світі. Рано чи
пізно він такий справді буде. Чому
б нам до цього теж не докласти
зусиль? Я розумію, що це досить
складно, але, гадаю, через два-три
роки почнуться нововведення.
Спілкувалася
Ольга МАЦЬКІВ
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знай наших

ВІД СТУДЕНТА ДО СПІВВЛАСНИКА ТЕЛЕКАНАЛУ
Ще зовсім нещодавно Сергій Нікішин був звичайним студентом
журналістики Інституту права, психології та інноваційної
освіти, який вирізнявся серед інших своєю наполегливістю
та бажанням до вдосконалення, а тепер він — успішний
співвласник онлайн-телеканалу „Brody online”. Докладніше
про його шлях до успіху читайте у нашому інтерв’ю.

Я

к вплинуло навчання
в Політехніці на Ваш
творчий шлях?
— Університет дав
мені дуже багато. Приблизно 70% тому, що є у
моєму житті, я завдячую
Політехніці та викладачам. Адже університет
подарував мені впевненість у власних силах. І
дозволив повірити, що
я — можу.

Щ

о спонукало Вас до
вибору саме тележурналістики?
— Насправді все почалося з того, що я публікував статті у газетах. Писав, писав дуже багато і
зрозумів, що „виписався”.
Тоді викладачі порекомендували мені спробувати себе на телебаченні.

— Програма
„Абзац” закрилась. Проєкт
розформували, і я змушений був звільнитися та
повернутися до рідного
міста Броди.

Щ

о робили після повернення додому?
— Розпочав роботу в
районній телерадіокомпанії „Броди”. Працював
рік. І зрозумів, що марную знання, які отримав
у виші. Це районна установа, робота якої зале-

рування у „Бродах” ми з
другом вирішили створити свій незалежний приватний телеканал, який
не терпить жодної цензури і відповідає всім стандартам журналістики.

В

аш телеканал дуже
популярний у Бродах. Як Ви вважаєте,
завдяки чому?
— Передовсім тому,
що наш телеканал створено для простих людей. Ми не зазнаємось, а

Щ

І

з чого Ви почали?
— Вирішив взяти курс
на Київ. Тоді я навчався
на 3 курсі у Політехніці.
Домовився про практику
на програмі „Абзац” на
„Новому каналі” і поїхав
підкорювати телебачення. Проте, коли приїхав,
почув, що у них немає
місця для проходження
практики і щоб я повертався назад. Але наполегливість для студента — це
головне. І я не здався.
Мені вдалося потрапити
в студію й таки домовитися про омріяну роботу. Це
допомогло мені піднятися
на щабель ближче до мрії.

Ч

ому вирішили залишити роботу на „Новому каналі”?

тет навчив мене не боятися, викладачі вклали в
мене таку впевненість, що
я просто мусив працювати, щоб досягнути мети.
Також, вважаю, що якого б
успіху ти не досягнув, головне — вміти залишатися
людиною, не зазнаватися,
не ставити себе вище за
інших та бути відкритим.
До прикладу, хоч я і співвласник телеканалу, паралельно я виконую роботу телеоператора. Якщо
я щось умію, я не боюся
робити це. Навіщо просто
сидіти й казати, який ти
крутий, якщо ти можеш
бути корисним?

жить від впливу багатьох
чинників та осіб. А мене
вчили, що журналістика
має бути вільна та незалежна. На жаль, змінити
політику телеканалу мені
не вдалось, тому вирішив
піти.

Я

к виникла ідея створити свій телеканал?
— Я завжди прагнув
реалізувати знання, здобуті в університеті. Вірив
у те, що журналіст має
бути розрадою для людини у важку хвилину та
розповідати лише правдиві речі. Після розча-

працюємо для людей, ми
відкриті до комунікації
та співпраці. Тому люди
самі почали звертатися
до нас, адже бачили в нас
допомогу та підтримку.

У

чому вбачаєте свій
секрет успіху?
— На мою думку, успіх
полягає в наполегливій
праці, впевненості та доброзичливості. Головною
все-таки вважаю наполегливість, адже яким би
впевненим ти не був, без
наполегливості твоя впевненість нічого не варта. Я
не боявся змін, універси-

о Ви порекомендували б студентам?
— Я вважаю, що Політехніка — це потужний
університет, який має хороших викладачів та всі
можливості для підготовки
кваліфікованих фахівців і
успішних людей. Тому передусім рекомендую спудеям не нехтувати цими
можливостями та намагатися почерпнути максимум корисної для себе
інформації. До прикладу,
мені інформація, здобута
в університеті, допомагала не раз та й нині допомагає в організуванні власної
справи та в роботі. А також
додає впевненості й віри у
власні сили. Немає нічого неможливого, кожен із
нас може стати успішним,
варто лише захотіти та наполегливо працювати, деколи навіть 24/7.
Анастасія ЗАДОРОЖНА
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ПРОСВІТА

цей день в історії

САМОСТІЙНА УКРАЇНА — ЦЕ КЛЮЧ ДО МИРУ В ЄВРОПІ
2 лютого виповнюється 175 років від дня народин геніального
українця Івана Пулюя, знаного насамперед як винахідника
Х-променів, які називають рентгенівськими. Учений-новатор,
фізик-експериментатор, оригінальний конструктор і блискучий
лектор, публіцист і перекладач, патріот і громадський діяч,
який боровся за національне відродження українського народу,
його політичні права, піднесення української культури до рівня
цивілізованих народів світу, — такий широкий діапазон діяльності
цієї надзвичайної людини.
Окрім неоціненного
вкладу в розвиток молекулярної фізики, досліджень катодних променів,
властивостей і природи
Х-променів, електротехніки, популяризації природничо-наукових знань
серед широких верств
населення, Іван Пулюй
дбав про формування
свідомих членів громадянського суспільства,
виховання у них високих
моральних якостей.
Для цього він ще студентом підготував і видав 1869 року перший
молитовник українською
мовою, переклав підручник із геометрії для українських гімназій. Спільно
із наддніпрянцем Пантелеймоном Кулішем, а
після його смерті з Іваном Нечуєм-Левицьким,
десятки років працював
над перекладом і виданням Біблії, перше повне
видання якої українською
мовою вийшло у Відні
1903 року. Багато років
активно працював у Науковому товаристві ім.
Шевченка.
Іван Пулюй написав
і опублікував понад 30
статей на захист української мови і культури,
добивався від австрійського уряду заснування
у Львові українського університету, матеріально
підтримував українських
студентів у Відні і Празі.
1915 року видав дві бро-

шури німецькою мовою
про політичну ситуацію
українського народу, про
необхідність відновлення
української державності. Звісно, що жодному
режиму така діяльність
не подобалася, тому ім’я
великого українця впродовж тривалого часу замовчувалося.
В Україні нашого краянина, який сягнув вершин європейської і світової науки, вперше широко вшанували щойно
1995 року — у дні його
150-річного ювілею, і не
тільки завдяки відповідній
ухвалі Кабміну, а й ентузіазму самих українців.
Так, з цієї нагоди 8 лютого з ініціативи „Просвіти”
у Львівській політехніці
відбулася урочиста академія.
Задля популяризації
імені великого українця у травні відбувалися
міжнародні наукові конференції та інші заходи,
зокрема й у Львівській
політехніці. Наш тижневик, який тоді називався „Львівський політехнік”, друкував програму
святкувань, розгорнутий
фоторепортаж із конференції, підготував і видав
спеціальний випуск „Повернення в Україну”. Тоді
ж у Львові було закладено
й освячено камінь, де мав
постати пам’ятник Іванові Пулюю. На жаль, його й
досі не споруджено…

Тоді, у дні святкувань, гостею Львівської
політехніки була внучка
Івана Пулюя — професорка з історії мистецтв
Моніка Пулюй-Вей, яка
прибула в Україну з Великої Британії. А 2008
року в рамках X Міжнародної наукової конференції СловоСвіт відбулася урочиста академія із
вшанування Івана Пулюя
як українського термінолога та науковця, на яку
приїхав із Австрії його
внук Петро.
Ми не будемо докладо
розповідати біографію і
перелічувати всі заслуги
Івана Пулюя у світовій і
зокрема українській науці й історії — сьогодні
про нього вже є чимало
статей та інших публікацій, зокрема монографія
професорки Львівської
політехніки Ірини Фаріон
„Мовний портрет Івана
Пулюя (за листами мислителя)”, є чимало інформації в інтернеті. Та щось
не чула я про відзначення 175-річчя великого
українця на державному
рівні. Бо й справді: кому
нині потрібні подвижники
минулого чи й позаминулого століття, які особистим життям показували
приклад як любити Україну не фальшивими словами, а відданою працею
задля рідного народу?
Наведемо лише кілька
цитат із його творів.

• Нема більшого гонору
для інтелігентного чоловіка, як берегти свою і
національну честь та без
нагород вірно працювати
для добра свого народу,
щоб забезпечити йому
кращу долю.
• Основна функція рідної мови — націєтвірна і
державотвірна.
• Наше завдання — вибороти своєму народові
гідне місце посеред інших народів силою української мови.
• Рідну науку треба творити рідною мовою.
• Ціль наша єсть: вибороти своєму народові поважне становисько
між іншими народами, та
не заржавілими списами
чубатих дідів наших, а
живим словом, русько-
українською мовою.
• Нема такої безодні, з
котрої не викарабкалась
би нація моральною перевагою над стихійною
силою.
• Поневолені народи
Росії повинні стати вільними і утворити власні
держави. Але найважливіше значення для досягнення цієї мети, для
забезпечення тривалого
миру в Європі може мати
тільки самостійна Україна. Незалежність України
є, за нашим переконанням, ключем до миру в
Європі.
Ярослава ВЕЛИЧКО
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лайфхаки

ТОП-7 КАНАЛІВ ДЛЯ І ПРО СТУДЕНТІВ
НА YOUTUBE
Іноді натхнення й мотивацію знаходиш там, де цього
не очікуєш. Відео на YouTube можуть і розважити,
і навчити. Адже для сучасної людини смартфон —
незмінний товариш, який поруч 24/7.
1. Laсuna
Почуваєшся ніяково в університеті, бо ніяк не можеш зрозуміти визначення? Боїшся виглядати
смішним, якщо неправильно його
розтлумачиш? Тут ти знайдеш пояснення різних наукових термінів і
відповіді на всі запитання, що стосуються науки. Все дуже просто,
цікаво та зрозуміло. Як зазначають
автори, мета каналу — розповісти
настільки просто й доступно про
складні речі, щоб зрозуміла навіть
дитина.
2. Ksenia Niglas
Це дівчина-ютубер, родом із
Естонії, ділиться своїм досвідом
участі в різноманітних закордонних навчальних програмах, наприклад, Fulbright (програма наукових обмінів США). Саме завдяки
їм вона відвідала десять країн, у
чотирьох із яких (Естонія, Англія,
Австралія, США) здобувала освіту.
Її канал може стати для студентів
путівником до стипендії закордонного вишу. Також Ксенія дає поради щодо написання мотиваційних
листів, що буде неабияк корисно
студентам, оскільки інновації в
освіті нині передбачають їх написання при вступі. А також про підготовку та необхідність тестувань
GRE, TOEFL, IELTS, проходження
співбесіди, написання вдалих резюме тощо. Цікавою частиною каналу є розповіді про
Кембридж, де вона навчається. Дівчина описує все:
починаючи від написання
заяви та першого семінару
й завершуючи випускним і
пошуками роботи.
3. Anastacia Kay
Канал буде цікавий студентам, учням, тим, хто вже
працює, і просто тим, хто
прагне самовдосконалюватися та розвиватися. Настя — студентка-білоруска,
яка від 8 років жила в різ-

них країнах Європи, тому розмовляє сімома мовами. У своїх відео
вона ділиться легкими методиками
вивчення іноземних мов та безоплатними ресурсами й онлайн-репетиторами. Вона розповідає, як
краще запам’ятовувати за допомогою флеш-карток, щоб встигати
робити більше справ за той самий
час. Також важливо, що канал є чудово структурований: не потрібно
гортати десятки відео — можна
одразу перейти в потрібну рубрику,
яку шукаєш.
4. Thomas Frank
Ютубер зі США, котрий щоразу
знаходить теми, які зацікавлюють
студентів. Деякі з його відео набрали більше мільйона переглядів. Не
дивно, адже на цьому каналі можна
знайти навіть відповідь на запитання, яке так цікавить кожного студента: „Чи варто змінювати варіант
відповіді в завданні, у якому сумніваєшся?”. Також Томас ділиться з
підписниками корисними додатками, сайтами, огляд яких регулярно
робить у спеціальній рубриці на
каналі. Хочеш навчитися швидко
читати чи занотовувати лекції так,
щоб потім розуміти все написане?
Тобі — сюди.
5. Alpha Centauri Ukraine
Це група ентузіастів, що займається перекладами західних науко-

вих роликів. Головна мета проєкту
— популяризація науки й розвиток наукової думки в студентів.
Тут простими словами пояснюють
складні фізичні явища, розповідають про сучасну науку на прикладі
життя сучасної людини та предметів щоденного вжитку. Якщо ти допитливий і хочеш знати все й навіть
трохи більше — тобі точно сюди.
6. Study With Jess
На думку Джес, мета кожного
її відео — зробити життя студентів
щасливим, здоровим і продуктивним. Наприклад, завдяки каналу ти
зможеш збиратися зранку вдвічі
швидше. Дуже корисний лайфхак,
особливо якщо ти дівчина і твої
ранкові збори займають близько
2 годин. Задля урізноманітнення
контенту вона ділиться рецептами
„їжі для мозку”, розповідаючи, що
потрібно їсти, щоб покращити мозкову діяльність, а що навпаки шкодить. Саме тому часто в програмі
беруть участь запрошені експерти,
котрі розтлумачують складні, на
перший погляд, речі для аудиторії.
7. TheStriveToFit
Особливо цікавим цей ютуб-канал буде для студентів-медиків,
адже дівчина ділиться власним досвідом вступу та навчання
в медичному університеті.
Ділиться корисними додатками, матеріалами тощо.
Проте, якщо ти не майбутній медик, не поспішай відписуватись, адже ця дівчина щоденно розповідає й
про те, як навчитись рано
прокидатися без шкоди для
організму та бути сконцентрованим на навчання протягом дня й не відволікатись
на дурниці.
Анастасія ЗАДОРОЖНА
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промоційний проєкт

ПОДИВИСЯ, БАБЦЮ, ЯКИЙ ЛЬВІВ!
Технологічний прогрес дає змогу побачити небачене
за допомогою дотику пальця у смартфоні. Тож навіть
внук, що має ґаджет, може показати бабусі місто, в
котрому вона не була. Стартап Skeiron та інноваційне
харківське Gwara Media минулого тижня оприлюднили
для політехніків і всіх гостей StartUp School на
Колесси, 2, проєкт з оцифрування архітектурних
пам’яток Львова.

| Світлини Наталі Яценко

Не завжди люди розуміють,
навіщо потрібне сканування і що
з ним можна робити. Відсканувати — означає дати змогу побачити
іншим і зберегти. Зберегти таким,
яким воно є зараз, щоби при потребі його відтворити знову. Про
виставку „Кишенькове місто” і
її авторів розповідає керівник
StartUp School Назар Подольчак:
— Хлопці торік проходили в
нас навчання в межах програми,
яку провадимо спільно з Кінг
cтонським університетом і British
council. Ми побачили, що в них є
потенціал, і запропонували їм допомогти розвивати стартап. Одним із продуктів Skeiron'у стала
серія поштівок 24-х старовинних
будівель Львова у 3D форматі. Ми
вирішили їх зробити великими, у
вигляді картин, щоб кожен, хто
завітає до нас, міг відсканувати
собі мобільний додаток і подивитися зображення ближче, у деталях. Поштівки ж можна придбати
в туристичних агенціях, інформаційних центрах і сувенірних крамницях Львова.
Об’єкти для сканування вибирали самі хлопці. Керувалися тим,
чи цікаві вони з погляду архітек-

турно-мистецької цінності, а також
брали найбільш відвідувані згідно
з статистикою. До речі, найбільш
відвідуваною у Львові є каплиця
Боїмів. Крім цього, почали оцифровувати будівлі, які занедбано.
Пам'ятаєте історію зі зруйнованою
мозаїкою Володимира Патика? На
щастя, так сталося, що хлопці відсканували „Риб”, до того ж доволі
точно, до кількох міліметрів, і передали скан тим, хто відновлює
об’єкт.
Відскановані копії роздруковують на 3D принтері, щоби люди, які
мають вади зору, змогли відчути
їх на дотик. Ґрант УКФ дав змогу
відскановувати Музей Грушевського — можна проводити ним
віртуальну екскурсію. А ще хлопці
допомагають тим стартаперам,
яким бракує на початках ідей, і
створюють середовище, де кожен
сприяє один одному в розвитку.
Деякі з робіт, представлених у
StartUp School, репрезентовано в
Центрі Шептицького. Якщо будуть
пропозиції розмістити виставку в
Пороховій вежі, то її організатори
втішаться, тим більше, що саму
вежу відскановано. Та на цьому
діяльність стартапу не завершиться — є нові ідеї й замовлення
з інших міст.
Юрій Преподобний, співзасновник Skeiron, доповнює:
— Восени 2018 року ми
привезли до Харкова брошуру, в якій були об’єкти, котрі
ми колись сканували. Тоді в
нас зі ще однією командою
зародилася ідея книги з відсканованими архітектурними об’єктами Львова та
інших міст, а також — поштівок. Над книгою наразі ще
працюємо.

Наш проєкт привертає увагу
до оцифрування пам’яток, не тільки тих, які в ідеальному стані, а й
тих, що занедбано. Власне частина
коштів від проєкту буде йти на сканування проблемних пам'яток, що
майже нікому не потрібні. Бо, наприклад, недавно в Белзі ми сканували будинок єврейської спілки. В
ньому є округлий балкончик, який
у такому плачевному стані, що цієї
зими може не пережити.
Об'єкти, які ввійшли в „Кишенькове місто” — напрацювання за
чотири роки. Щоби якісно й точно
відсканувати один об'єкт, потрібно
витратити два тижні, а то й місяць.
Шукаємо фінансування, щоби зробити їхні зображення простішими,
щоби програмно вони займали
менше місця. Коли ми це зробимо,
то наступний крок — сканування в
інших містах. Уже написали проєкт для ще чотирьох міст — Києва, Харкова, Одеси й міста, яке
виграє статус малої культурної
столиці України, і промоції їхніх
пам’яток архітектури. Виставка
мобільна, тому можна її привезти
до будь-якого районного центру і
вона стане відкриттям для людей,
які ніколи у Львові не бували.
Наталя ЯЦЕНКО
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ПОВЕДИ МАМУ В КІНО
16 січня у прокат вийшов дебютний повнометражний
фільм Антоніо Лукіча „Мої думки тихі”. Початковий час
прокату — тиждень. Проте кінотеатри продовжують
покази.
Лукіч характеризує
фільм як сімейну комедію зі серйозним обличчям. Він відправляє занудного героя у пригоди:
звукорежисер Вадим має
записати голоси тварин
для канадської відеогри
„Ноїв ковчег”. Замовнику потрібні звуки саме
українських тварин, бо в
них відчувається напруження, вони тривожні. За
кожен запис героєві пропонують двадцять п’ять
канадських доларів, але
є одна тварина, голос
якої оцінюють у тисячу
американських. Окрім
грошей, за це хлопцеві
пропонують роботу в Канаді. Ця тварина — птах,
рахівський крижень, або
ж крижень метушливий.

відпускати сина до Канади. Її зіграла Ірма Вітовська. Режисер зізнається,
що кастингу для цієї ролі
вони не робили: сценарій
одразу писали для Ірми.
Попри те, що Андрій Лідаговський, який у ролі
Вадима, не має такого
досвіду, його дует із зірковою акторкою виглядав органічно й природно. Спостерігати за ними
цікаво. Мама уособлює
жінку, яка не змогла зреалізувати себе в житті, і
син — все, що вона має.
Жінка маніпулює, хоче
привернути до себе увагу. Розповідає, що має
хронічний панкреатит:
„Деколи хочеться з’їсти гороховий суп і що
буде — те й буде”.

Зазначимо, що історія
заснована на реальних
подіях: у Лукіча є друг,
який теж записував голоси звірів.
Вадим не вагається й
одразу їде до своєї малої
батьківщини, на Закарпаття, щоб реалізувати
мрію. У подорож зі собою
бере маму, яка не хоче

З Андрієм Лідаговським режисер був знайомий раніше: вони разом навчалися один рік у
Київському національному університеті культури
і мистецтв. Для актора
фільм теж став дебютом.
У стрічці є сцена, де герой топиться в болоті.
Режисер жартує, що не

так легко було
знайти болото, в якому б
Лідаговський
потонув. Адже
зріст у нього — понад
2 метри.
Фільм має
бути артгаузний, окреслювати важкі
для обговорення теми.
Як-ось конфлікт поколінь, еміграція, пошуки
віри, страх самотності.
Режисер хотів створити
стрічку такою, щоб вона
подобалася представникам різних поколінь, але
про прокат навіть не мріяв. Лукіч зробив фільм,
який не кожен сноб наважиться критикувати.
Люди впізнають себе в
героях, під час перегляду то заходяться від сміху, то завмирають, то дивуються. Виходить, що й
артгауз може бути масовий, а глядач може сміятися не лише з певних
фізіологічних процесів
чи чиєїсь меншовартості.
На початку режисер
показує нам сцену з
угорськими монахами,
які будують храм. Мандрівний торговець хоче
продати молочний зуб
Ісуса. Це, за його словами, допоможе збільшити кількість паломників.
Монахи вважають, що він
бреше. Торговець пропонує доторкнутися до
згортка зі зубом і зустрітися за тиждень: якщо в
житті чоловіка станеться
диво, то вони придбають реліквію. Глядач не
дізнається, чи станеться

обіцяне чудо. Все різко обривається й навіть
замислюєшся, чи на той
фільм прийшов. Ця сцена — пролог до фільму,
який теж про очікування
дива.
Є тут й іронічне
сприйняття релігії, хоча
сам режисер говорить,
що він — людина, яка вірить. Та фінальна сцена
відбувається саме в церкві.
Якщо вирішите пошукати інформацію про
рахівського крижня, то
можете не марнувати
час. Ви нічого не знайдете, крім інформації про
фільм. Цього птаха вигадали, але здивуєтесь,
наскільки майстерно все
облаштували.
„Мої думки тихі” —
про те, що боїмося, соромимося сказати вголос,
тут просто про складне.
Тому, доки не завершився прокат, купуйте квитки й ідіть у кіно з мамою.
N. B. Андрій Лідаговський — творець
не лише у фільмі, а й у
житті. Він малює. Також
створив смішні стікери у
Telegram, якими можна
сміливо користуватися.
Марія МАСЮК
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психологія

СИНДРОМ ВІДМІННИКА,
			 АБО
ЯК БУТИ НЕІДЕАЛЬНИМ?
Завжди бути першим, вчитися лише на відмінно,
виконувати ідеально завдання, відвідувати всі пари
й „боротися” за кожен бал. Напевно, ви знаєте такого
студента, а, можливо, і самі ним є. Синдром відмінника
зароджується ще в дитинстві й розвивається впродовж
усього життя. Хтось із ним живе спокійно, а для когось —
це велика проблема. То що це та як бути неідеальним?
Синдром відмінника
з’явився через традиційне виховання, поширене
на території пострадянських країн. Коли мама
говорить дитині: „Я тебе
люблю” тільки після того,
коли дитина щось добре
зробила (застелила ліжко чи отримала гарну
оцінку). Якщо очікування
батьків не виправдовуються, вони відвертаються від своїх дітей, ігнорують їх або проявляють
агресію. Усі схеми поведінки, якими ми керуємось упродовж
життя, формуються
на прикладі нашого
спілкування з батьками та стосунків
між ними. Звісно,
на формування
синдрому впливають й інші чинники,
наприклад, система освіти. На жаль,
у класичній освіті, особливо шкільній,
культивують те, що оцінка важливіша за зусилля, результати, здібність
до навчання чи талант.
Двійки червоною пастою
у щоденнику, зауваження великими буквами зі
знаками оклику не дуже
добре впливають на школярів.
Синдром відмінника
змушує людину не пробувати щось нове через
страх помилки та осуду.

Він призводить до того,
що людина залишається на найнижчому рівні
професійного розвитку.
Такі люди в майбутньому часто обирають собі
партнера, який не приймає їхні погані, темні
сторони.
Вміння дозволяти собі
робити помилки — основне в плані результативності, успіху в житті.
Адже відомі люди завжди помилялися. Компанія
Google закладає у свої

нові проєкти до 40% провалів. Успішні бізнесмени знають, що нічого не
буде ідеально. Провалів
не має тільки той, хто
нічого не робить. Помилка — ознака, що ми
робимо все правильно в
житті.
Коучиня, авторка
трансформаційних програм Надія Рогозіна
розповідає: „Синдром
відмінника — це не медичне чи наукове понят-

тя, це соціальне явище.
Воно з’являється в різних людей з різних причин. Лікувати нічого не
треба, адже це точно не
захворювання чи психічне відхилення. Це форма
світогляду, тому жити
з цим чи ні повинен кожен вирішити сам. Коли
я працюю з клієнтами,
ми намагаємося позбуватися синдрому, адже
страх помилки обмежує,
зупиняє, не дає можливості рухатися вперед.
Але якщо людині
комфортно з цим
жити, то змінювати нічого не треба.
Запитайте в себе,
чи ви щасливі.
Якщо відповідь на
90–100 відсотків —
так, то все добре”.
Не треба тиснути
на людину, яка має
синдром відмінника, вчити її через
призму свого світогляду
та амбіцій. Адже в неї —
інші мрії, думки, вимоги
до життя.
Найефективніше позбутися цього синдрому — піти до психолога
чи тренера. Але можна
впоратися й самому.
Перший крок: відшукати,
коли і чому він з’явився.
Щойно ви знайдете у
спогадах першопричину,
її можна „перезаписати”, тобто змінити свою

реакцію на певну подію
в минулому; зрозуміти,
що все не так страшно,
як здавалося спочатку.
Другий крок — списки.
Напишіть список „100
причин, чому зробити
помилку — нормально”.
Почніть вести „щоденник успіху” перед сном і
записуйте туди щодня 5
причин, чому я сьогодні
молодець. Це зміцнює
впевненість, послаблює
страхи, додає сміливості
й мотивації рухатися до
своєї мети. Використайте метод „Поглиблення
страху”. Розпишіть на
аркуші свій страх. Наприклад, я боюся публічного виступу. Що
конкретно мене лякає?
Що з мене сміятимуться. І що далі? Тоді я відчуватиму сором і втечу зі
сцени. І що далі? Прийду
додому, поплачу, кілька днів не виходитиму з
будинку. І що далі? Розписуйте цей ланцюжок,
доки не зрозумієте, що
глобально ваша невдача
жодним чином не вплине
на життя.
Ризик провалу завжди є, на нього потрібно
йти свідомо, доклавши
максимум зусиль, аби те,
що вас лякає, — не сталось. Але ж бути неідеальним — це нормально.
Анастасія МИГИДЮК
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У ПОШУКАХ СНІГУ
Майже місяць на канікулах і ніде по справжньому
не відпочивали? Маємо для вас чудове рішення.
Це мандрівка в Карпати. А саме – до водоспаду
Гуркало, який у Сколівських Бескидах. Поїздка
триватиме лише один день.

| Світлини Олени Сойки

Передусім покличте зі собою
друзів, які готові до пригод. Я вирушаю з подругами, які не раз були у
Карпатах. До Сколе зі Львова можна заїхати за півтори години. Ми
вибираємо потяг „Київ–Ужгород”,
що відправляється зі Львова о 6.13.
Якщо не брати постіль та чай, то за
студентським квиток коштуватиме
до п'ятдесяти гривень. Гляньте, на
які дати є квитки, ознайомтеся з
прогнозом погоди. Не вибирайте
надто вітряні дні. Одягніться тепло,
але зручно. Шапка, шарф або баф,
рукавиці — обов’язково. Подбайте
про взуття: вам доведеться багато
ходити, деколи навіть переходити
через гірські річки. Термос із гарячим чаєм теж не буде зайвий.
О 7.46 ми вже у Сколе. Починає
світати, бачимо оповиті хмарами
гори. Снігу, за яким ми так скучили,
майже немає. Лише декілька плям
на жовтій траві. Натомість маємо
мороз і шквальний вітер. Одразу
біля залізничної станції є великий
супермаркет. Йдемо туди поснідати й почекати на маршрутку, яка їде
до села Корчин о 8.40. Вирішуємо

вийти трішки раніше й „застопити” щось. „Наша машина
вже їде” — маємо таке правило. Та приїжджає маршрутка.
Ми вже трохи змерзли, тому
сідаємо. Попросіть водія попередити вас, коли будете на автомобільному мосту в Корчині.
П’ятнадцять хвилин і стільки ж
гривень — й ми на місці.
Водоспад Гуркало вирує за 4
км від місця, де ми зупинилися.
Не лякайтесь відстані. Майже
кожні сто метрів красивезні краєвиди, які неможливо не фотографувати. Біля автомобільного моста є монумент, напис на якому повідомляє,
що саме тут розташовувався Головний осередок пропаганди ОУН-УПА.
Серед викарбуваних на пам'ятнику
прізвищ дівчата гордо показують на
Грицая. Він із їхнього роду і в домашньому архіві збереглося його
фото з Романом Шухевичем. Якраз
від цього пам’ятника вниз веде вузька ґрунтова дорога, якою потрібно
йти. Нам пощастило: світить сонце, і
немає такого вітру, як у Сколе.
Для зручності скористайтеся
гугл-мапами й можете
йти цим маршрутом. Ще
задовго до самого водоспаду чуємо його шум.
До слова, сніг тут є, хоч і
небагато. На ньому — безліч слідів тварин: зайців,
зубрів, лисиць і, можливо,
навіть вовків та ведмедів.
Оленка — біологиня, розуміється на фауні і багато
розповідає. Завдяки цьому
подорож стає ще цікавіша.
„Дівчата, а вовків ся не
боїте?”, — гукає чоловік,
який іде назустріч. Трохи насторожуємось, але
до Гуркала як палицею
кинути. Ще трохи часу й
спускаємося до п’ятиметрового водоспаду. Ми боялися, що вода замерзне,

але вона шумить, піниться і потрапляє в невеличке озеро. Добре було
б повернутися сюди влітку і поставити намет. Ось уже близько 12.00 і
час обідати. Звичайний хліб, сир та
мандарини з чаєм із м’яти смакують
набагато краще. Холод, який раніше
не турбував, стає помітний. Не дивно, адже ми засиділися тут майже
на годину! Швиденько збираємося
в дорогу. Єдине, від чого неприємно, — це великі площі спаленої
трави та лісу. Вже ближче до села
бачимо пожежу, яку вітер швидко
переносить ближче до кущів. Біжимо до вогню, стрибаємо по ньому,
кидаємо сніг і всіляко намагаємося
загасити.
До Львова хочемо повернутися
засвітла й вирішуємо їхати автостопом. Нам потрібно до Верхнього
Синьовидного. Ще в Корчині зупиняємо машину. Водій, який виявився
місцевим, розповідає, що пожежі в
них часто. Швидко доїжджаємо до
траси, яка веде до Стрия. Удача
сьогодні на нашому боці й за кілька хвилин знову їдемо. У самому
Стрию зупиняти машини не варто.
Потрібно вийти на дорогу в бік Львова. Зорієнтуватися не важко, адже в
місті є вказівники.
Вже о 16.00 ми заїжджаємо до
Львова. Тут починає падати сніг.
Іринка тішиться і каже, що це ми
привезли його з Карпат.
Марія МАСЮК
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творчість молодих

„Щоночі тінь самотнього під зорями
І ліхтарем, що десь горить лише для тебе
Очікує когось, когось, для кого створена,
Когось з ким інших вже не буде треба”.

ПОЕТ-МАТЕМАТИК ІЗ ПОЛІТЕХНІКИ
Нині Олександр Гусляков працює в Києві, але ще
нещодавно він жив у Львові, навчався в Політехніці,
вивчав прикладну математику та писав поезію. Ми
поспілкувалися з колишнім політехніком ІМФН про
його творчість, публічні виступи та натхнення.

Перша поезія

„Першу поезію написав у 12–13
років, у 6-му класі. Це були ліричні віршики про дівчину, яка мені
дуже подобалася. Також писав на
історичну тематику, публічно читав вірші на уроці. Один із них навіть взяли до шкільної газети, але
дуже відредагували. Якось показав
батькам, вони були шоковані. Активно почав писати в університеті,
тому що шукав себе, думав, де і
як реалізуватися. Мені здавалось,
що я — студент без майбутнього,
бо уявлення не мав, що буде далі;
фантазував, може, віршами вдасться заробляти на життя”.

Платформи для
поетів-початківців
„Є багато літературних груп
різної якості, різного рівня розвитку. Але передусім розвиватися
потрібно самостійно, а не в групі.
Автор мусить формувати себе індивідуально, а не орієнтуватися на
якісь правила. Проблема в тому,
що багато хто повторюється, поезія не показує нічого нового або
просто стає одноманітна. Знайдіть
своє”.

Творчість
„Якщо порівнювати мою нинішню творчість з тією, яка була два
роки тому, то зараз вірші стали
більш структуровані, менш хаотичні й не такі депресивні й безвихідні. Нині вони якісніші та цілісніші.
Якщо раніше вони були більш злі
та агресивні, то останні пів року —
меланхолія і віра в хороше майбутнє.
За допомогою поезії передаю
свій внутрішній стан. Вірші „народжуються” або коли мені погано, або
коли я — під впливом прочитаної
книги чи переглянутого фільму.
Коли не можу знайти вірш, який
би передав мій внутрішній стан, то
пишу свій. Моя цільова аудиторія —
люди, яким сумно”.

Натхнення
„Натхнення приходить несподівано. Можу просто йти вулицею, про щось задуматися або на
щось задивитися, а одразу думки
„пиши-пиши”. Окрилення може

читати свої вірші на публіку. Адже
свої страхи потрібно перебороти.
У Львові виступав на багатьох літературниках, деколи декламував
просто на вулицях міста.
Насправді дуже багато залежить від реакції. Якщо аудиторія
прийшла незрозуміло чому, то я
не кайфую. Якщо ж реагують позитивно (деколи підходять після
виступів), то розумію, що виступав
недарма”.

прийти, коли я мию тарілку. Моя
муза — Афіна Паллада.
Нещодавно прочитав „Відьмака” Анджея Сапковського, дуже
сподобався. Мені до вподоби сучасне фентезі, прочитав повністю
„Пісню льоду та полум’я” Мартіна”.

Публічні виступи
„Коли виступав уперше, то дуже
переживав. Хоча я й люблю щось
розповідати, навіть думав обрати
професію викладача, та все-таки хочу говорити щось людям, які
справді зацікавлені в моїх словах.
Мій перший літературник був у
лютому 2018 року у Львівській медіатеці. Пам’ятаю, як перед виступом на піджаку порвався ґудзик.
Все минуло напружено, я почував
себе невпевнено, задоволення не
відчув.
Страх публічних виступів —
одна з причин, чому я взагалі почав

Ставлення
викладачів
„Викладачі не знали про мою
творчість, адже я писав на тих
курсах, пари яких пропускав. Одного разу після лекції викладачка
поцікавилася, чому я так багато
п’ю води. Я відповів, що був на
літературнику. Вона зраділа, дізнавшись, що я пишу вірші, і попросила мене, щоб я прочитав. Їй
дуже сподобалося, говорила, що
потрібно організовувати виступи
в Політехніці.
Творчість дає мені відчуття,
що я роблю щось недарма, що
можу залишити щось після себе.
Людина живе стільки, скільки
живе пам’ять про неї. Відповідно,
я пишу, бо гадаю, що можу залишити після себе гарну літературну спадщину. А хороша література
перевіряється тільки часом. Згодом побачимо”.
Спілкувалася
Анастасія МИГИДЮК
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ЛИЖНЯ WINTER WORLD MASTERS GAMES ВЕДЕ
ДО ПЕРЕМОГИ

Перші ігри відбулися
2010 року в місті Блед
(Словенія) й були для
спортсменки доволі
успішні — дві срібні нагороди в перегонах на
30 км і естафеті. На другі ігри, що відбувалися в
Канаді, збірна України
через фінансовий чинник не поїхала. Зате
треті, цьогорічні, в Інсбруку, змагання, в яких
у 12 олімпійських видах
спорту взяли участь
3 тисячі спортсменів із
усього світу, принесли
Оксані Заліско подвійне
золото, а також срібло й
бронзу.
Лижні
перегони,
спортивне орієнтування
й біатлон приймало містечко Зеефельд, розташоване поблизу Інсбрука. Змагання з решти
видів спорту й церемонії відкриття-закриття
відбувалися в Інсбруку.

Там же паралельно відбувався Кубок світу зі
скелетону й бобслею.
— У Зеефельді було
багато снігу й багато
лижних трас, на яких
каталися туристи й всі
охочі. Не дивно, що на
змаганнях мали перевагу австрійці й німці,
шведи, норвежці, фіни,
до того ж і чоловіки, і
жінки, — каже пані Заліско. — Мені ж в Україні вдалося двічі потренуватися у Стрийському парку, і то на снігу
з травою, та провести
кілька вихідних у Сянках. Добре, що приїхала
за два дні до початку
ігор і змогла оглянути й
випробувати траси Зеефельда. Вони складні —
затяжні підйоми, круті
з поворотами спуски.
Сніг був жорсткий, траплявся лід. Усе це вимагало доброї координації

і продуманої підготовки лиж. Тож першого
дня скористалася послугами сервісменів —
допомогли підібрати
парафін і мазі для змащення. Далі вже давала
собі раду сама. Взагалі
тренери нас не супроводжували.
Гонка на 15 км завершилася перемогою
Оксани Заліско. Наступного дня на дистанції
5 км вона була друга —
перемогла норвежка,
яка мала більше сил,
оскільки першого дня не
брала участі в змаганнях. Десять кілометрів
стали для нашої спортсменки знову „золоті”. І
в естафеті збірної Європи, куди, крім Заліско, ввійшли дві німки й
норвежка, було здобуто
„бронзу”. У командному заліку українських
лижників — 9 нагород,

| Світлина Наталі Яценко

Фестиваль зимових видів спорту для людей, які старші 30
років, — Зимові Всесвітні ігри в категорії мастерс — для
викладачки Львівської політехніки Оксани Заліско стали
багаті на медалі.

із них 4 (найбільше) — в
Оксани Заліско.
На перемоги викладачку надихають її молоді підопічні — студенти, які виступають
на міжнародній арені.
Сприяли вдалим виступам і колеги з кафедри
фізичного виховання —
підтримали морально, а
керівництво університету — матеріально.
Наталя ЯЦЕНКО

спортогляд

КОМАНДНІСТЬ ДАЄ РЕЗУЛЬТАТИ
Триває Кубок України з гандболу, за який змагаються
жінки. Політехніки перемогли команду з Ужгорода.
Після одноматчевих протистоянь у першій половині січня п’ять
команд-переможниць вийшли до
другого раунду змагань. Серед
них — і гандболістки Львівської
політехніки, оскільки перемогли
команду одеситок. До переможців приєдналася команда, що по-

сідала останнє місце в турнірній
таблиці суперліги. Перша гра між
„Карпати”-СДЮШОР (Ужгород) —
„КІВС-Політехніка-Львів” (Львів)
завершилася з рахунком 34:37
(16:19). Серед львів'ян найбільше
голів забили спортсменки Даценко й Мартинюк. „Ігри були важкі,

суперник був налаштований на перемогу, проте ми змогли витримати напругу та працювали командно”, — підсумувала результат змагань капітан команди політехніків
Марина Савчук.
1/4 фіналу відбудеться на початку лютого, тож іде підготовка до
нових перемог. Політехніки гратимуть із командою з Миколаєва 8–9
лютого.
Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

СКАНВОРД

Збройні
сили
Німеччини до
1945 р.

Місто в
Польщі

Місто
відьом у
КвіткиОснов’яненка

Рілля
без
посіву на
одне літо

Точка
зору, з
якої розглядається
предмет,
явище

Холодна
зброя

Погаслий
вулкан у
Туреччині

Пружинна
підвіска
в авто

Шинок,
трактир,
заїзд
Прикраса у
формі
листків
на капітелях
колон

Релігійна школа у мусульман

Марка
укр.
пива

Орган
нюху

Літера
грецького алфавіту

Нічийна
позиція
у шахах

Самохідна
землерийна
машина

Місто на півдні
Франції, де жив
Ван Гог

Титан, який
тримав на собі
небо

Верхній одяг
католицького
духівництва

Цитрусове
дерево

Бог
вітрів у
греків

Блок
держав,
що воювали з
“ТроїсЗлакова Папірусний човен
тим
рослина Т. Хейєрдала
союзом”

Доброволець,
який безоплатно
допомагає
людям, війську

Склала Христина ВЕСЕЛА

Вал,
циліндр,
коток

Розділ
механіки

Чорновуха
рись

Крок у
танці

Міська
підземна залізниця

Виріб,
виготовлений з
волокна

Колючий кущ

Фільм за
участю
ШварФранРозмінценегцузький
на
гера
художмонета
ник
Лаосу

Чотирикутник

Теплоелектроцентраль

Гроші у
Монголії

Швидкий
алюр
Брат
Ромула

Той, хто
добровільно
здає Коштовкров
ний
камінь

Зірка в
Викопсузір’ї
ний вид
Скорлюдини
піона

Одиниця
площі
землі

Франц.
кіноактор
Житель
Зх. Азії
та Пн.
Африки

Вид
есперанто

АфриОдини- Крайнє обмеженканська
ця ел.
ня потреб
антилоопору
людини
па

Одна
десята
долара

Хімічний елемент,
метал

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 39
Горизонтально: 5. Ласкер. 7. Зенкер. 10. Ананас.
11. Аспект. 13. Іслам. 15. Кантата. 16. Штурман.
17. Жорна. 19. Гарнір. 21. Нарада. 23. Мадрид.
24. Люстра. 28. Окуляр. 31. Указка. 33. Мавка.
34. Россіні. 35. Агресор. 36. Конус. 38. Комета.
39. Афронт. 40. Амулет. 41. Ерідан.

Вертикально: 1. Планктон. 2. „Челсі”. 3. Сезам.
4. Прокурор. 6. Санітар. 8. Капітан. 9. „Соляріс”.
12. Лаваш. 14. Панда. 17. Жандарм. 18. Агілера.
20. Індія. 22. Артек. 25. Актор. 26. Сувенір. 27. Аксон.
29. Листопад. 30. Рандеву. 31. Ужгород. 32. Апенніни. 36. Катет. 37. Сафра.
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ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ

МНОГАЯ ЛІТА!
З нагоди ювілею — найщиріші вітання знаному науковцю, відміннику освіти України,
високоповажному професору кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

Вірі Ільківні
ЛУБЕНЕЦЬ
Хай ці золоті роки принесуть Вам лише щоденні радість і щастя, спокій і душевну рівновагу, повагу та розуміння друзів,
сердечну вдячність колег і любов рідних!

Хай доля відміряє років багато,
Зішле хай здоров’я міцного й добра,
Хай повниться ласкою рідная хата
Й багато в ній буде любові й тепла.
Хай радість приносить Вам
			
кожна хвилина,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай щастям квітує життєва стежина
На многії, благії щасливі літа!!!

Вважати недійсними документи,
які видав Національний університет „Львівська політехніка“:
студентський квиток
ВК № 11870041 на ім’я: Федунишин Роман Васильович;
студентський квиток № 11812685
на ім’я: Тараненко Богдан Павлович;
студентський квиток на ім’я: Лев
Софія Тарасівна;
диплом бакалавра В16 № 056750
на ім’я: Ковальчик Наталія Любомирівна;
диплом спеціаліста С16 № 123325
на ім’я: Бучок Петро Степанович;
диплом спеціаліста
ВК № 28604406 на ім’я: Губка
Микола Миколайович;
диплом бакалавра ВК № 26098096
на ім’я: Іщак Олена Михайлівна;
залікову книжку на ім’я: Спанчак
Назарій-Дмитро Олександрович.

З повагою, колектив кафедри
технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології
Національного університету „Львівська політехніка”

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

Колектив кафедри технології органічних продуктів Інституту хімії
та хімічних технологій Національного університету „Львівська політехніка” висловлює щире співчуття професору кафедри Ірені
Євгенівні Никулишин з приводу
смерті її матері
Данути Станіславівни.
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