освітній студентський тижневик
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Інженерні змагання:
кмітливість + знання = перемога!
Студенти — школярам:
тести ЗНО
через мобільні
телефони
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Профбюро ІКТА
вибрало
просвітницький
напрям

12

c. 15

У шахових баталіях
між університетами
„перемогла
дружба“
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Чи є межа в жартах?
Кажуть: що забагато, те шкодить
здоров’ю. Приблизно так само
можна сказати і про жарти.
Молодь любить жартувати,
часто і з усього. Почуття гумору
і вміння „попришпилюватися“
створюють гарний настрій і навіть певний авторитет у студентському середовищі. Але часом
бажання вразити когось, додати
собі „лоску“ вмілим дотепом
так захоплює, що словами чи
поведінкою можна принизити
когось.
Часто на жорстокі жарти молодь „надихає“ інтернет та телебачення. Адже шоу-розіграші, які зараз популярні мало
не в усьому світі, продукують
викривлене розуміння жартів,
їхньої доцільності та межі
дозволеного і розумного. Так
нещодавно інтернет „порвало“
відео, де під час руху ліфта
на якусь мить зникало світло,
і в цей час там несподівано
з’являлася „дівчинка-привид“.
Цей нерозумний жарт викликав жах і страшенну паніку
у пасажирів ліфту. Але, як
писав один користувач мережі,
коментуючи відео-розв’язку
цієї історії, „все закінчилося
дуже передбачувано“: в один
прекрасний день один із
пасажирів виявився менш
лякливим і застосував силу до
тієї „дитини-монстра“.
Серед студентства також дуже
популярні комедійні шоу. Хоча
насправді вони цілковито нівелюють усвідомлення молоддю
культурних цінностей. Переважно провідними у кожній такій
передачі є жарти „нижче пояса“.
І така масовість цього явища
лякає, адже, якщо „про це“ говорять стільки і так відверто, то
підлітки та, зрештою, й молодь
втрачає відчуття такту. А потім
студенти наголошують, що такі
теми завжди „струйові“ і це
дуже „класно“ та надзвичайно
весело.
Хоч, як на мене, дотепи чи розіграші мають створювати гарний
настрій і особливу атмосферу.
А вміння пожартувати — демонструвати рівень освіченості та
культури людини.

Юлія Костів, студентка першого курсу Інституту права та психології
Львівської політехніки:

„Все йде від виховання“
Я не жартую, хоча іноді можу посміятися з дотепів друзів. Люблю
дивитися кумедні відеоролики, фільми. Але сама би не піджартовувала з нікого. Зараз є дуже багато вульгарних насмішок. Досить часто
бажання розсмішити когось переходить усі розумні межі. Межа
дозволеного залежить від кожного, наскільки дозволяє виховання.
Маркіян Назаркевич, студент першого курсу Інституту енергетики та
систем керування Львівської політехніки:

„Смішно чи ні — залежить від сприйняття“
Зі своїми друзями дуже багато жартуємо. В гуртожитку особливий
простір і атмосфера для цього. Я дивлюся різні комедійні шоу, найбільше подобається „Comedy Club“, взагалі подобаються всі передачі, де беруть участь Галустян чи Зеленський — вони дуже класні,
роблять сильні комедійні шоу. Межа дотепу залежить від того, як
його розуміти. Бачив одного разу таку сцену, коли хлопець своїм жартом довів дівчину до
сліз. Це зовсім не смішно. Жарти в свій бік сприймаю по-різному: залежно які і від кого.
Вікторія Гінчук, студентка другого курсу Інституту архітектури
Львівської політехніки:

„Головне, щоб жарт не ображав“
Інколи жартую. Найчастіше з подругами. З батьками не ризикую,
бо в молоді інші жарти, і батьки можуть їх неправильно зрозуміти.
Я не дуже вмію жартувати, зразу помітно, особливо 1 квітня, коли
всі очікують „пришпилювань“. Мені подобаються сучасні жарти.
Головне — не переборщити, бо, якщо це все перейде в насмішку, то
можна образити людину, і вже не буде весело нікому. Я не ображаюся на жарти щодо мене.
Ярослав Фурманюк, студент другого курсу Інституту права та психології Львівської політехніки:

„Жарт має бути доречний і вчасний“
Я щодня когось „підколюю“ і дуже це люблю. Люди розуміють, що
це дотеп. Дуже добре сприймаю жарти і щодо себе. Головне —
вміти „пришпилюватися“ і знати коли це робити. Буває, що є не
дуже вдалий момент і тоді навіть найбезневинніший жарт може
завдати людині болю. Я дивлюся комедійні шоу, але часом вони
бувають зовсім не смішні, дурні чи вульгарні.
Наталія Іванус, студентка четвертого курсу Інституту хімії та хімічних технологій Львівської політехніки:

„Деякі жарти варто обминати“
Я люблю по-різному жартувати. Не оминаю жодної можливості.
Особливо це актуально у День сміху, 1 квітня. Тоді з друзями розігруємо один одного. Але в нас це все дуже доброзичливо. Я не
всі дотепи щодо себе сприймаю позитивно. Думаю, деякі жарти
варто обминати, бо вони не створюють доброго настрою, наприклад, вульгарні.
Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН
Увага! 31 березня 2013 року о 3.00 за київським часом на території України запроваджується літній час. Годинникову стрілку цієї ночі слід перевести на одну годину вперед.
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знай наших!

Політехніки серед найкращих

С

туденти Політехніки — зокрема
з ІНЕМ та ІКТА — продемонстрували гарні результати на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та
гуманітарних наук у 2012/2013 н. р.,
підсумки якого підвели недавно.
Призові місця у профільних конкурсах
здобули вихованці ІНЕМ. 13 березня
у Харківському національному економічному університеті відбувся фінал
конкурсу за напрямом „Менеджмент“.
Як повідомила коородинатор участі
студентів у конкурсі, асистент кафедри
зовнішньоекономічної та митної діяльності Катерина Дзюбіна, на конкурс
результати своїх досліджень подало
215 студентів із різних вишів України,
серед них і магістри кафедри ЗМД Політехніки. У фіналі змагалось 58 робіт.
За результатами конкурсу, студента
групи МЗДм-12 Андрія Якібчука відзначили дипломом ІІ ступеня — за наукову
роботу „Нова модель менеджменту
в контексті впровадження концепції
енергетичної незалежності України“
(науковий керівник — старший викладач кафедри ЗМД Мар’яна Сорока).
Андрій доповів на пленарному засіданні підсумкової науково-практичної
конференції. А у Вікторії Мисик із групи
МЗДм-12 — диплом ІІІ ступеня; тема її
роботи — „Партизанський маркетинг
як інструмент підвищення ефективності
менеджменту на вітчизняних підпри-

ємствах“ (керівник — завідувач кафедри
ЗМД професор Ольга Мельник).
14 березня у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі
ім. М. Туган-Барановського фінішував
конкурс за напрямом „Світове господарство і міжнародні економічні відносини“.
Оксана Матійце (ЕМЕм-11) посіла другу
сходинку. Її відзначили за роботу „Оптимізування витрат покупців на придбання товарів через Інтернет-магазини“;
студентка працювала під керівництвом
доцента кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва ІНЕМ Наталії
Карої. А от наступного дня в Донецькому
державному університеті управління
підсумували ще одні інтелектуальні
змагання: так, четвертокурсник ІНЕМ
Віталій Завада (СЕ-42) став третім у ІІ турі
Всеукраїнського конкурсу студентських

наукових робіт з інтелектуальної власності. Тема роботи, над якою Віталій
працював під науковим керівництвом
завідувача кафедри ММП професора
Олега Кузьміна, — „Технологія оцінювання вартості об’єктів інтелектуальної власності підприємства з метою їх реалізації:
теоретичні та прикладні аспекти“. Участь
студентів у конкурсах координувала професор кафедри ММП Ліана Чернобай.
Добрі результати привезли політехніки — магістри кафедри фінансів із групи ЕФІм-13 — і з Луцька: 14 – 15 березня
в Луцькому національному технічному
університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни „Фінансовий менеджмент“. Диплом ІІІ ступеня отримав Юрій Гончарук,
IV-го — Наталія Матієшин.
Тим часом у Харківській політехніці завершився конкурс студентських
наукових робіт у галузі науки „Прикладна геометрія, інженерна графіка
та ергономіка“. Студентка четвертого
курсу ІКТА Наталія Фещук посіла друге
місце зі спеціальності „Стандартизація
та сертифікація“. Її робота має назву
„Шляхи покращення управління якістю
електроенергії у мережах загального
призначення“. Професора кафедри метрології, стандартизації та сертифікації
Політехніки Володимира Ванька, під
керівництвом якого працювала юний
науковець, теж нагородили дипломом.
Ірина ШУТКА

поетичний настрій

Теплий день засніженого березня

Т

епло… Навесні його чекають не
тільки від сонця. Багато хто знаходить його в поезії Ліни Костенко.
До дня народження однієї з найулюбленіших поеток, 19 березня, щороку
в різних містах України відбувається
щось гарне: музично-поетичні й музичні вечори, флеш-моби, виставки,
навіть „поетичне відео“ знімають.

У Львові видатну поетку вітали порізному: в ЛНУ ім. І. Франка відкрили
фотовиставку „Мандрівки серця“, з ратуші студенти надіслали Ліні Василівні
голубів з побажаннями многая літ,
натхнення і тепла.
А ввечері львів’яни читали і слухали улюблені вірші. Активісти проекту

„Казкоманія“ організували музичнопоетичну виставу „З Днем народження,
пані Ліно!“. Поезію читали акторка Людмила Зборовська (Перший український
театр для дітей та юнацтва), студентка
Ольга Андрусів (факультет журналістики
ЛНУ ім. І. Франка), радіоведуча „Львівської хвилі“ Маріанна Фіртка. Красиво
і ніжно читали інтимну лірику, майстром
якої вважається Ліна Костенко: „Напитись голосу твого…“, „І як тепер тебе
забути?“, „Нічого такого не сталось“,
„Моя любове, я перед тобою“…
Бандуристка Іванна Бойко нагадала про те, що „не треба думати
мізерно.“ і що „…поезія — це завжди
неповторність…“, а викладач факультету
журналістики ЛНУ ім. І. Франка Ольга

Квасниця — буттєві істини: „буває мить
якогось потрясіння“, „і все на світі треба
пережити…“ („Пісенька з варіаціями“).
Акторка театру ім. Л. Курбаса Тетяна
Каспрук проникливо читала „Затінок, сутінок, день золотий“, „Я дуже тяжко вами
відболіла“. Поезію з музикою переплів
етно-гурт „Ойкумена“, художній керівник
гурту Олена Коссак написала музику до
віршів Ліни Костенко. І це ще не все.
— Портрет Ліни Костенко на афіші
спеціально намальований для нашого
заходу і нашого вітання: з нагоди Дня
народження ми надіслали уродинниці
вітального листа і запросили у Львів, —
розповів режисер вистави й ініціатор
„Казкоманії“ Роман Лапуда.
Ірина ШУТКА
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випускник — студентам

Майстер-клас для менеджерів

Н

а кафедрі адміністративного та фінансового менеджменту Інституту
післядипломної освіти Львівської політехніки відбувся перший майстерклас для магістрів першого року навчання спеціальності „Управління
фінансово-економічною безпекою“.

Його для спудеїв провів випускник
кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва ІНЕМ нашого
університету, а нині керівник Львівської філії ПАТ „Енергобанк“ Андрій
Антонів. Він розповів студентам про
свій професійний шлях, поділився

досвідом роботи у банківському
бізнесі, тонкощами фахової майстерності, звернувши особливу увагу
на особливості сучасної банківської
справи.
Катерина ГРЕЧИН

конкурс

Інтерес молоді до науки зростає
же вдруге на кафедрах захисту інформації та безпеки інформаційних
технологій Інституту комп’ютерних
технологій, автоматики та метрології
Львівської політехніки 21 – 22 березня
пройшов II етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі знань „Інформаційна
безпека“.

Відповідно до наказу профільного міністерства, минулоріч Політехніку призначено базовим вишем з проведення
конкурсу терміном на три роки.
II тур конкурсу зазвичай проходить
у два етапи: перший — заочний (рецензування робіт), другий — очний. Цього
року на конкурс надійшло 47 робіт із
17 вишів 11 міст України. Галузева конкурсна комісія рецензувала їх, визначила найкращі наукові роботи й запросила
претендентів у переможці для участі
в підсумковій науково-практичній конференції. Реально участь у конференції
взяло 32 особи. Очевидно, тут свою роль
зіграла негода, яка в ці дні паралізувала
більшість українських міст.
Відкриваючи роботу II етапу конкурсу, завідувач кафедри захисту інформації професор Валерій Дудикевич
відзначив зростання інтересу молодих
людей до науки (про що свідчить той
факт, що більшість робіт — високого
рівня) й пошкодував, що, відповідно
до Положення галузевого міністерства,
нагородити можна не більше чверті
учасників конкурсу.
У перший день на пленарних засіданнях студенти четвертих-п’ятих
курсів, захищаючи свої наукові роботи,
продемонстрували високий рівень
своїх знань, тож журі було непросто
визначити переможців.
Після напруженого дня студенти
Львівської політехніки ознайомили
гостей із містом Лева, подарувавши
їм приємні миті зустрічі з прекрасним.

Світлина Катерини Гречин

В

Наступного дня відбулося нагородження учасників конкурсу. Голова
конкурсної комісії проректор із наукової
роботи університету професор Зорян Піх
привітав молодих науковців із досягнутими успіхами, побажав дальших успіхів
у майбутній науковій кар’єрі і вручив
переможцям дипломи, грамоти й сертифікати учасника. Отож, за підсумками
очного конкурсу журі присудило чотири
перших місця, три других і шість третіх.
Дипломи першого ступеня отримали
студенти Харківського національного
університету радіоелектроніки Олена
Бєлікова, Андрій Бубир, Анастасія Локтіонова та Юлія Синиця з Національного
університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (Миколаїв). Разом із
дипломами молоді люди отримали ще
й подарунки. Львівським політехнікам
першого місця не дісталося, зате вони
з гідністю посіли другі і треті місця. Диплом другого ступеня отримала Ольга
Полуектова, третього — Тарас Борецький
та Юлія Любчик. Окрім того, ряд студентів
отримали грамоти у різних номінаціях.
Цікаво і неординарно про Львівську
політехніку, актову залу та чудові картини Яна Матейка гостям розповіла доцент
кафедри дизайну та основ архітектури
ІАРХ Ореста Ремешило-Рибчинська.

Голова журі секції „Системи технічного захисту інформації“ професор
кафедри захисту інформації Любомир
Пархуць відзначив:
— Цього року до нас приїхали
як нові учасники, так і ті, хто бере
участь у конкурсі вже вдруге. Їхні доповіді відрізнялися продуманістю,
вищим рівнем підготовки. Загалом,
конференцією і роботою в секціях ми
задоволені. Особливо хотілося б відзначити, окрім гарних виступів, й те,
що представники Харкова, Донецька,
Миколаєва і Запоріжжя доповідали
про свої наукові досягнення українською мовою. Є надія, що росте гарне
молоде покоління науковців.
З метою підтримки обдарованої
студентської молоді, створення умов
для її творчого зростання, активізації
науково-дослідної роботи матеріали доповідей увійдуть у збірник
тез. З результатами конкурсу, презентаціями доповідей його учасників можна ознайомитися й на сайті
http://ibezpeka-konkurs.in.ua.
Богдан БУДЗ,
асистент кафедри захисту інформації ІКТА Львівської політехніки,
Катерина ГРЕЧИН
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молода наука
о 12-ї річниці з часу створення кафедра соціології та соціальної роботи Політехніки 21 – 22 березня проД
вела ІІІ Всеукраїнську конференцію молодих науковців „Соціологія — соціальна робота — регулювання
соціальних конфліктів“

Неформальному святкуванню — вечірці (цьогоріч у стилі „чорне і біле“), яка
завжди згуртовує студентів і викладачів, традиційно передує академічний
захід — конференція. Її ідейні натхненники— завідувач кафедри ССР Лариса
Климанська, доцент кафедри Віктор
Савка. Матеріали на цьогорічну конференцію (вже опубліковані у збірнику)
подало понад 60 молодих науковців із
Запоріжжя, Донецька, Харкова, Києва,
Львова (Політехніка та ЛНУ ім. І. Франка), а також із Польщі — Бельсько-Бялої, Кракова, Варшави. Співорганізатор
наукової зустрічі, стажист-дослідник
кафедри ССР Ярина Возняк розповідає:
— Порівняно з попередніми роками зросла кількість учасників. Також
цікаво, що цього разу значно більше
робіт подали на секцію соціології, ніж
на секцію соціальної роботи. Помітним
також є зростання рівня учасників,
їхній якісний підхід до презентацій, свіжий погляд навіть на ті проблеми, які
нині активно обговорюються на різних
наукових заходах. Молодь цікавлять
питання, що стосуються політики, виборчих стратегій, довіри до інституцій,
а також сімейних цінностей і проблем
(наприклад, насильство над дітьми).
І навіть соціологи великою мірою зорієнтовані на сферу соціальної роботи.
П’ятикурсницю Політехніки Катерину Панських, яка доповідала про
медіацію як підхід до розв’язання
конфліктів у школі, приємно здивував
„спільний вектор“ усіх доповідачів
секції „Соціальна робота“.

Світлина Віктора Савки

У пошуку соціальних інновацій

— Багато доповідей стосувалося проблем молоді, школярів.
Чимало — здорового способу життя:
як у сучасних умовах зберегти своє
фізичне здоров’я, наскільки воно
важливе для здоров’я соціального,
тобто досягнення соціальної справедливості, добробуту. Молоді науковці
дотримуються думки, що у соціальну
сферу треба впроваджувати певні
інновації, і думаю, в цьому саме вони
мають бути рушійною силою, — каже
Катерина.
Власне конференція — це гарна
нагода ознайомитися з іноземним
досвідом. За словами політехніків,
проблеми в молодіжному середовищі Польщі аналогічні до українських,
схоже й бачення того, як їх вирішува-

ти. Ярина Возняк також зауважила,
що поляки підготували україномовні
презентації, а завдяки візуалізації
„вміють складні речі подати досить
просто“:
— Щодо проблематики польські
колеги були більш орієнтовані на
методологічні й технічні аспекти. Наприклад, одна з порушених тем — „молодь і смартфони“: про те, як звичайна
річ стає чимось більшим, ніж засіб
зв’язку, — задовольняє людську потребу в приналежності до групи, адже дозволяє комунікувати з тим, кого нема
поруч. Це дуже важливо, так само як
і суперечливо, бо ж замість того, щоб
говорити по телефону, людина може
використати його, аби домовитися про
зустріч віч-на-віч.

roborace

У бібліотеці — знову рóботи

У

суботу, 23 березня, в приміщенні студентської бібліотеки Львівської політехніки відбувся четвертий
етап відкритого чемпіонату з перегонів роботів „Roborace“ 2012/2013.
Найкращим став робот команди
з Івано-Франківська.
Силами на трасі мірялась 21 команда
з Тернополя, Львова, Чернівців, ІваноФранківська, а також із Білорусії. Перемогу у турі виборола команда TopNode
з Івано-Франківська, друге місце — за

командою Fresh із Бреста (Білорусія),
третє — за RA – 08 теж із Франківська,
інформує організатор заходу Асоціація
робототехніки.
Суддівський комітет на змаганнях
очолював директор ІКТА Політехніки
професор Богдан Стадник, оргкомітет — завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем ІКТА
професор Роман Дунець. Партнерами
й спонсорами, крім Політехніки, були
компанії EmagicOne, MagneticOne та
Goodahead. Учасники змагань мали

також можливість удосконалити свої
знання — прослухати лекцію на тему
„Мікропроцесорні системи керування
електроприводом“.
Попередні етапи „Roborace“
2012/2013 відбувались у Тернополі,
Коврові (Росія) і Чернівцях за новими
правилами, ще більш наближеними до
„Формули-1“. А в грудні минулого року
змагання досягли навіть Південно-Африканської Республіки.
Сторінку підготувала
Ірина ШУТКА
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подарунок для одинадцятикласників

Тести ЗНО — через мобільні телефони

В

в життя, якби не було сприяння Львівського регіонального центру оцінювання
якості освіти. З його працівниками контактував Іван,
і тепер від них ми отримуємо сертифіковані тести ЗНО
минулих років, на яких можуть вдосконалювати свої
знання випускники середніх
шкіл. Щоразу після оновлення тестів на ЛРЦОЯО ми
подаємо нові завдання на
TestTerra.

ідтепер абітурієнти, які
є власниками мобільних телефонів з операційною системою Android, можуть користуватися інноваційно-мобільною версією
тренувального тестування
TestTerra для підготовки
до ЗНО безпосередньо на
своєму смартфоні. Завантажити програму можна
на сайті ЛРЦОЯО.

Такий подарунок для одинадцятикласників підготували Іван Миляник та
Андрій Харчишин, студенти-третьокурсники, які
розробили цю програму.
Іван вчиться на факультеті
прикладної математики та
інформатики Франкового
університету, Андрій — на
кафедрі інформаційних систем та мереж ІКНІ Львівської політехніки. Хлопці
познайомилися ще під час
навчання у фізико-математичному ліцеї. Далі їхні
дороги розійшлися, а приятельські стосунки залишилися. Як показало життя,
нині вони набрали іншого,
творчого звучання.
— Загалом ідея створення мобільного додатку
TestTerra для підготовки
до ЗНО належить Іванові, — розказує Андрій Харчишин. — Він десь довідався,
що Комп’ютерна академія
„ШАГ“ проводитиме Всеукраїнський конкурс „Золотий байт“, тому запропонував спільно придумати
і зробити якийсь цікавий
проект. Ми представляли на
конкурс незавершену роботу. Зрештою, від нас і не вимагали кінцевого варіанту
програми. Очевидно, наша
розробка зацікавила членів
журі, бо нам присудили третє місце в номінації.
— Перемога в конкурсі надихнула вас на дальшу розробку проекту?
— Оскільки від конкурсу
ми чекали чогось більшо-

го, то насправді він став
для нас невеликим розчаруванням, і те, що посіли третє місце, стимулу
до роботи не додало. На
якийсь час ми про програму TestTerra забули,
а потім вирішили, що
це — наш шанс, адже саме
через конкурс ми почали
працювати над проектом,
то чому б не довести його
до логічного кінця? Нині
я вже доробляю версію на
операційну систему IOS
для iPhone. Загалом, це
перша програма для перевірки знань, що не потребує доступу до інтернету.
— Чому вирішили обрати
саме цей проект?
— Не так давно ми й самі
були абітурієнтами, тому
добре розуміємо, наскільки важливим для майбутніх вступників є зовнішнє
незалежне оцінювання.
Власне наш проект дає їм
можливість перевірити свої
знання будь-де і будь-коли:
вдома, у транспорті, у довгій і нудній черзі чи навіть
разом із репетитором. Водночас допомагає визначитися, над якими предметами чи питаннями ще треба
попрацювати.
— Очевидно, що без дозволу відповідних служб тут
не обійшлося?
— Звичайно, що ми не змог
ли б втілити нашу ідею

— З тестами яких предметів уже працюють
школярі?
— Найперше ми вставили
у програму майже тисячу
тестів з української мови.
Звичайно, відповісти на всі
запитання одразу старшокласникам нереально і нецікаво. Тому кожному, хто
хоче перевірити себе, програма видає по 10 – 15 запитань. Свої результати
з тренувальних тестів
можна перевірити в меню
„Рекорди“, адже там зберігаються найкращі з них.
На цьому ми, звичайно,
не зупинилися й зробили
тести з української літератури, а нещодавно й з історії України. На черзі,
можливо, географія. Ще
не впевнені, чи є резон
робити тести з математики, бо програма розрахована на користувача, який
є в дорозі і може вільно
використати телефон для
підготовки до ЗНО. А щоб
вирішувати завдання з математики, то, як мінімум,
треба мати ручку і папір.
Сумніваємося, що в таких
ситуаціях буде зручно їх
розв’язувати. Звичайно,
ще якісь предмети будемо додавати. Ця робота розрахована на роки,
і ми будемо її постійно
удосконалювати.
— Програму TestTerra школярі використовують безкоштовно?

— Основна вимога Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти — зробити програму
безкоштовною, тому наразі
працюємо як волонтери.
Думаю, з часом будемо розміщувати в ній різну рекламу. На іPhone, до прикладу,
мусить бути реклама, бо
нам, як авторам програми,
потрібно заплатити 100 доларів на рік, щоб цією програмою користувачі змогли
користуватися безоплатно.
В Android-версії реклами
нема, та це, здається, теж
питання часу.
— Цікавитеся, як сприймають абітурієнти ваші
розробки?
— Звичайно, адже для
нас дуже важлива їхня
думка. Спілкуємося через
соціальні мережі, зокрема — ВКонтакті. Відгуки, які нам надсилають,
насправді дуже хороші.
Вони задоволені нашими
тестами, дякують, просять, щоб додати запитання з інших предметів.
Дають пропозиції, які ми,
якщо маємо можливість,
виконуємо.
Попри те, що в Андрія
та Івана ще багато задумів
стосовно удосконалення
програми, вони намагаються здобути ґрунтовні знання в своїх університетах
і в майбутньому планують
навчатися в магістратурі.
Свою роботу творчою не
вважають, хоча не заперечують, що база даних
вимагала серйозних знань
і підготовки з технічного
боку. Наразі хлопці ще не
беруть участі в СНТК, та позаяк їм притаманний творчий дух і є бажання творити
щось своїми руками і своїм
розумом, сподіваємося,
вони ще не раз нас здивують своїми новими розробками.
Катерина ГРЕЧИН
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анотація від автора
азва монографії Олега Карого — „Комплексний розвиток міст: теорія та методологія
Н
стратегічного планування“, яка перемогла в конкурсі монографій, підручників та навчальних посібників у 2012 році, натякає на те, що під зеленою обкладинкою є щось цікаве

й потрібне не тільки до чергового іспиту студентам. Про це свідчить і той факт, що два
тижні тому книги вже бракувало в книгарнях. Тож днями Видавництво Львівської політехніки перевидало працю. Про історію створення й особливості монографії розповів її автор,
доцент кафедри маркетингу і логістики Інституту економіки і менеджменту Олег Карий

Кожне місто — особливе,
тож план успіху в кожного свій
— Радянський Союз жив
за планами-п’ятирічками.
Після його розвалу на планування розвитку великих
систем (міста, регіону, держави) звертали мало уваги.
Держава перестала планувати, а громади — реалізовувати вже заплановане.
Тільки в кінці 90-х років
українці зрозуміли, що надалі очікувати допомоги
„згори“ марно, а власні ресурси — обмежені, тому їх
потрібно використати з найбільшою користю для міста.
Саме така мета стратегічного плану розвитку: визначитися, яке місто ми хочемо
бачити і як цього досягти.
На його основі можна розробляти генеральний план
міста, програми розвитку
малого і середнього бізнесу, туристичної діяльності,
ІТ-сфери тощо. Маючи готові плани, легше отримати

Європи, Канади й допомагали містам розробляти плани
розвитку в різних сферах:
культурні, економічні, політичні, законодавчі… Усі
вони привозили свої готові
методики, чітко вказували,
що маємо робити. Я працював у таких проектах із
фахівцями з різних країн,
стажувався за кордоном,
практично вивчив кожен

мала навіть дуже подібну
назву: „Стратегічне планування розвитку міста“. То
були систематизовані чіткі,
доволі категоричні поради
й шаблони.
Набуваючи практики,
я зрозумів, що вже не погоджуюся з деякими своїми
тодішніми думками. Тож
у відзначеній на конкурсі
монографії старався довести, що при створенні стратегічних планів розвитку
міст не обов’язково сліпо
дотримуватися шаблону.
Хороший консультант повинен адаптувати існуючі
вітчизняні і закордонні методики до потреб конкретного міста, підібрати та
використати найефективніші інструменти і методи.
У кожній країні своє правове поле, традиції… Більше
того: кожне місто — складна
система, де переплетені

„ У відзначеній на конкурсі монографії я старався довести,
що при створенні стратегічних планів розвитку міст не
обов’язково сліпо дотримуватися шаблону. Консультант
повинен адаптувати існуючі вітчизняні і закордонні
методики до потреб конкретного міста. Єдиного рішення,
яке б підійшло будь-якому місту, не існує… “.
кошти з держбюджету, міжнародні гранти або банківський кредит. Це зрозуміли
понад третина українських
міст, які мають і втілюють
стратегічні плани розвитку,
хоч у законодавстві вимог
щодо їх наявності нема.
У кінці 90-х — на початку
2000 років у межах грантових програм в Україну
приїжджали фахівці зі США,

крок, сам почав консультувати міста при створенні
стратегічних планів розвит
ку, але завжди питав себе:
чому маю робити тільки так,
як каже методика? Шукаючи для себе відповіді, почав
писати посібник. У 2006,
з перевиданням і доповнен
ням у 2007 році, побачила
світ книга-попередниця
нинішньої монографії, яка

інтереси багатьох людей
і організацій. Чужий шаблон
добрий тим, що в кожному
конкретному випадку не
треба придумувати велосипед. Але в процесі практичної роботи завжди є велика
частина унікальності. Створюючи разом із колегами
галузеві і комплексні стратегічні плани розвитку міст
чи консультуючи робочі

групи в Івано-Франківську,
Кам’янці-Подільському,
Чернівцях, Виноградові,
Рахові, Радехові, Коломиї,
Жовкві, Долині, я зрозумів,
що єдиного рішення, яке б
підійшло будь-якому місту,
не існує. Навіть якщо міста
за статистикою дуже подіб
ні, населення може бажати
різного. А думка і воля населення — дуже важливі.
Тому акцентую увагу на
узгодженні думок і перетворенні мешканців міста
в реальних творців свого
майбутнього. Я знаю місто,
яке виграло кошти на екологічний проект: є багато
смітників, у них — змінні
мішечки. Але сміття — всюди, тільки не в смітнику.
Бо люди його туди не викидають. Технічні рішення — це пів справи, людям
треба пояснити. Одним
з перших міст, де чудово спрацював стратегічний план розвитку, був
Кам’янець-Подільський.
Чітко проаналізувавши, що
може сприяти розвитку міста, промислово-військове
містечко чітко реалізувало
стратегічний план і перетворилося на туристичний
центр, що є в каталогах
кожної туристичної фірми
в Україні. Туристичний сектор підштовхнув до роз
витку інші сфери діяльності.
І наостанок: я намагався
писати просто і доступно.
Колективна специфіка розробки стратегічних планів
вимагає, щоб термінологія
була однаково зрозуміла
архітектору, теплотехніку
й економісту.
Анна ГЕРИЧ
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знай наших!
іднедавна у Львівській політехніці — нова іменна стипендія. Розраховувати на неї
Взаснували
можуть лише студенти Інституту енергетики і систем керування. Цього року тут
стипендію імені Юрія Бочкарьова, а також премію для двох викладачів

Професорові — премія „За заслуги“,
студентові — іменна стипендія
Випускник Політехніки

[•]

Студент Львівської політехніки
Юрій Бочкарьов. 1957 р.

— Я намагаюсь дати студентам
знання, якісно читати лекції, проводити практичні. Відповідно забезпечую
їх літературою. Маю книжки зі всіх
предметів, які викладаю. Перед тим,
як від них вимагати, стараюся їм дати.
Мабуть, усе це разом приписали мені
в заслуги, — жартує професор.

Світлина Тетяни Пасович

Міністр енергетики України в 1996
році, Юрій Бочкарьов як фахівець
сформувався у Львівській політехніці.
Походив із родини військових, тому
мандрував по всьому Радянському
Союзу. Після закінчення енергетичного факультету ЛПІ у 1962 році його
скерували на роботу в Запоріжжя, де
піднявся по сходинках від інженера
до директора підприємства електромереж. У Запорізькому НТУ часто
приймав іспити, тут отримав звання
почесного доктора.
Відтак коли Юрій Георгієвич
помер, його вдова Маргарита подбала, щоб виконали його останню
волю — виділили стипендії студентам та премії викладачам Львівської
політехніки та Запорізького НТУ від
компанії „Дніпроенерго“, де Юрій
Бочкарьов працював в останні роки:
спочатку генеральним директором,

Спогади молодості

[•]

Студент четвертого курсу ІЕСК Роман
Ференсович

а після приватизації — головою
(пізніше через хворобу — членом)
надзірної ради.

Підручник — для
кожного предмету
Роман Ференсович, студент 4 курсу
ІЕСК — один із двох цьогорічних
стипендіатів. Його науковий керівник — професор кафедри електричних
систем та мереж Анатолій Журахівський — отримав премію імені Юрія
Бочкарьова „За заслуги“:
— Я не знаю, за які заслуги, —
скромно знизує плечима Анатолій
Валентинович. — Ну, працюю на кафедрі вже 50 років — від закінчення
університету, підготував 5 кандидатів
наук, 1 доктора наук. Ще за останній
рік опублікував 2 підручники з грифом
Міносвіти, — викладає на стіл „Надійність електричних систем і мереж“
у співавторстві з покійним Богданом
Кінашем і Оксаною Пастух; „Основи
технічної творчості та наукових досліджень“ (співавтори — Андрій Яцейко,
Наталя Дьяченко).
Виявляється, є ще один посібник
у співавторстві з ректором Дніпропетровського національного гірничого
університету Геннадієм Півняком
(відтак також із грифом МОН). А тоді
показує книжки ще і ще…

Анатолій Журахівський навчався разом
із Юрієм Бочкарьовим. Відтак розповісти про нього може багато:
— Юра походив із сім’ї росіян, але
ніколи не був українофобом. З перших же днів навчання в університеті
почав проявляти ініціативу, займатися
громадською діяльністю, — згадує
Анатолій Валентинович. — Зрозуміло, що на той час це був комсомол.
Вчився непогано: не був відмінником,
але й не двієчником, такий добрий
середній студент. І потім, після роботи
у Запоріжжі, став заступником мера,
був обраний губернатором. При Президентові Леонідові Кучмі працював
Міністром енергетики. Пройшов
добру інженерну, адміністративну
школу. Він мав великі задуми, у мене
є його дуже цікава книжка із залучення інвестицій ще в ті часи, коли
державою керував Леонід Кравчук.
Зрозуміло, що тоді його не почули.
Завжди старався щось зробити корисне і потрібне для країни, в якій жив,
прихильникам двомовності пропонував вивчити українську мову.
Мабуть, так його виховав Львів. „Во
Львове мы встретились с совершенно
иным менталитетом, иной культурой,
чем та, к которой привыкли, — вспоминает Юрий Георгиевич. — Я увидел представителей „справжньої
української шляхетної інтелігенції“.
Эти люди „светились“ гордостью за
свой народ, свой город. У них был не
гонор, а именно гордость. Это чувствовалось не только у коренных львовян,
а и у тех, кто переехал сюда из других
городов. Всех их объединил Львов —
своим величием, традициями, красо-
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той“ (документальна повість „Живи
добром“ Миколи Гриценка).
Юрій Бочкарьов допомагав влаштовувати львівських студентів на
справжню практику або принаймні на
екскурсії: на ДніпроГЕС (Запоріжжя),
Дніпроенерго (електричні мережі),
у Закарпаття, Дрогобич.
— Свого часу я навіть зумів організувати поїздку на практику аж у Єреван
(за обміном), то було фантастично.
Бочкарьов якраз допомагав — і домовитися з базами практики, і поселити.
Тоді ж готель знайти була проблема,
то тепер все просто. Він завжди виручав, — додає Анатолій Валентинович.
Він згадує Юрія Бочкарьова лише
добрим словом. Каже, що Юрій Георгійович ніколи не гордував ніким із
одногрупників. Хто б до нього не приїхав, зустрічала не стіна секретарів
і помічників, а він сам, допомагав
усім, чим міг. І на зустрічі випускників
намагався приїжджати.
— Я був організатором зустрічей
випускників кожні 5 років, навіть минулого року відсвяткували 50 років
випуску, але він, хоч дуже хотів, уже не
зміг приїхати, зате був на 45-річчі („Аудиторія“ публікувала його міркування
в ч. 29 за 11 – 17 жовтня 2007 року —
Т. П.), — згадує професор. — Наш курс
був унікальний: із 60 випускників понад 20 досягли рівня не нижче заступника директора чи головного інженера.
То було покоління, якого я за 50 років
роботи на кафедрі більше не бачив.

На перспективу
Звісно, є й зараз добрі студенти. Але
їх ще треба помітити і зацікавити.
Сумлінних, талановитих і працьовитих
не так багато, бо, як каже Анатолій
Валентинович, „якщо у нас вчитися,
то дуже складно, а якщо не вчитися,
то воно скрізь легко“, та й серед них
не всі поспішають обирати науку. Зі
стипендіатом Романом Ференсовичем
професор Журахівський працює порівняно недавно.
— Роман — дуже скромний, розумний, добрий студент. Виступав на
двох інститутських конференціях — він
грамотно веде себе, кваліфікований.
Планую брати його в аспірантуру. Ще
маю час добре перевірити його знання.
У квітні-травні проведемо тестову перевірку. Маю надію, що виправдає наші
сподівання. Ми займаємося впровадженням пристроїв. Коли встановлюємо перші кілька взірців на підприємстві,
добре, щоб їхав не один представник
кафедри. Тому розраховуємо, що Роман
Ференсович із часом підсилить наш

колектив, аби наша
справа не пропала.
Колись у Донецьку
займалися ферорезонансними процесами (те, чим
займаємось і ми),
а потім керівник
помер — і все, тему
закрили, — каже
Анатолій Валенти[•] Професор
нович.
Анатолій
Роман — відЖурахівський
мінник. Не ставив
собі це за мету, просто з першого
курсу навчання давалося легко. Науковою роботою почав займатися
з 3 курсу, має публікації. Крім університетських конференцій, виступав на
одній міжнародній. А днями разом
із керівником повернулися зі Все
українського конкурсу студентських
наукових робіт у галузі „Енергетика“
в Маріуполі. Роман Ференсович отримав першу премію.
При спілкуванні дивуєшся, як
молода людина може так сильно захоплюватися наукою:
— Ще з дитинства, зі школи, у мене
були технічні зацікавлення, я хотів мати
справу з технікою, бувало, що ламав
іграшки (сміється). Мій батько — радіотехнік. Я вибрав дещо інший фах. Мені
здається, енергетика — перспективніший напрям. Зараз досліджую трансформатори струму. Ця робота перспективна
і потрібна, я працюю над тим, щоб зменшувати небезпеку як для апаратури, так
і для обслуговуючого персоналу високовольтних трансформаторів.
Після розповіді про захоплення
(„Крім навчання, я цікавлюся здобутками в різних галузях, люблю дивитися
наукові фільми, зокрема й про електрику“) здається, що в житті Романа
не існує нічого поза наукою. Але він
спростовує перше враження:
— Поза наукою я звичайний студент.
Люблю відпочивати — бути на природі,
читати книжки. Правда, зараз мало читаю, якраз пишу бакалаврську роботу.
Рецепт успіху студента: передовсім
обрати спеціальність, яка подобається.
Вона має бути до душі, тоді навчання
йтиме легко. Якщо нема стимулу, заохочення, то й не хочеться вчитись. Мій
рецепт успіху — це наполеглива праця,
старання, натхнення, віра в перемогу.
Науковою роботою займається студент, він сам здійснює якісь дослідження, аналіз, а науковий керівник
скеровує, допомагає у вирішенні
якихось технічних питань, порадами.
Тетяна ПАСОВИЧ
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коротко
Магістр ІМФН Львівської політехніки
Марія Галущак здобула індивідуальний грант на участь у Літній
програмі для молодих науковців
Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (IIASA’2013).
Вона виконуватиме свій проект
у Міжнародному інституті прикладного системного аналізу в м. Лаксенбурзі (Австрія) упродовж червнясерпня 2013 року. Загалом переможцями конкурсу став 51 молодий
науковець із 23 країн світу.
З 1 до 25 квітня у Львові відбудеться
ІII Студентський турнір з інтелектуальної настільної гри Scrabble.
Більше 3000 студентів Львівської
політехніки, ЛНУ ім. І. Франка, Українського католицького університету
змагатимуться у відбіркових іграх,
півфіналі та фіналі. Участь у турнірі безкоштовна. Зголоситися слід
у профком одного з трьох університетів або за адресою організаторів
scrabblelviv@gmail.com.
23 березня 2013 року відбулося проб
не зовнішнє незалежне оцінювання.
Можна було перевірити свої знання з української мови і літератури,
біології, фізики, російської мови,
всесвітньої історії, однієї з іноземних мов (за вибором) повідомляє
урядовий портал. Незважаючи на
важкі погодні умови, у пунктах
тестувань Львівського регіонального
центру оцінювання якості освіти явка
учасників на пробне ЗНО становила
91,91 % (13 487 осіб). Абітурієнти, які
через негоду не потрапили на пробне
ЗНО, зможуть пройти його в інший
день. А 30 березня відбудеться
пробне ЗНО з математики, історії
України, хімії, географії та світової
літератури. Вартість пробного тестування — 89 гривень.
МГО „Інститут громадського лідерства“ розпочав набір на десяту
освітню програму „Перший бізнес“.
Про це інформує прес-служба
Львівської міськради. Програма
триватиме впродовж квітня — травня 2013 року. Організатори — ЛМГО
„Інститут громадського лідерства“,
Громадська організація „Підкова“
за сприяння Львівської міської ради
та ПриватБанку. Щоб узяти участь,
слід надіслати анкету на електронну
адресу pershiybusiness@gmail.com
до 29 березня 2013 року.
За матеріалами інформагенцій
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у фокусі
о для України означає той чи інший курс розвитку, читачам нашої газети допоможуть зрозуміти другокурсЩ
ники спеціальності „Міжнародні відносини“ Христина Пороховник і Станіслав Охремчук, активні учасники
круглого столу „Україна між Сходом і Заходом“. Христина вивчала західний, Станіслав — східний вектори

Що там, у тих союзах?..
— Які бачите передумови для вступу України відповідно в ЄС і Митний
союз?
Х.: Західноєвропейський вектор
зовнішньої політики пріоритетний для України.
Про це свідчать
внутрішньодержавні документи
України, зокрема
Закон „Про засади внутрішньої
і зовнішньої політики“ й Указ Президента „Про затвердження Стратегії
інтеграції України до Європейського Союзу“. Загалом активний пошук зовнішніх механізмів взаємодії
з Європою почався з часу здобуття
Україною незалежності. Інтеграція
з найвпливовішою організацією континенту — Європейським союзом —
має низку переваг.
С.: Хоч Україна
проголосила європейський курс
пріоритетним, але
такі чинники, як
спільне історичне
минуле, подібний
світогляд , наявність культурних
і родинних зв’язків
між громадянами
України і країн-учасниць Митного союзу не дозволяють повністю відкинути
і євразійський вектор. До того ж члени
МС є основними торгово-економічними партнерами України: товарообіг за
2012 рік становив $45 млрд.
— Які можливі переваги інтеграції?
Х.: Зрозуміло, позитивні зміни були б
відчутні після ухвалення і реалізації
такого важливого документа на шляху до повноправного членства в ЄС,
як Угода про асоціацію. Угода не містить декларацій, а передбачає строгі
юридичні зобов’язання сторін, чіткі
часові межі їх виконання. Членство
в ЄС посприяло б підвищенню рівня життя українців і безпекових гарантій, стабільності й економічному
розвитку.

Можна виділити основні соціально-економічні та політичні переваги
для України від євроінтеграції. Це,
зокрема, інтенсифікація процесів
демократизації: забезпечення верховенства права, високого правового
захисту громадян, чесної виборчої
системи, децентралізація і прозорість влади тощо. Щодо безпекової
сфери, йдеться про розвиток військово-політичного діалогу між ЗСУ
та структурами ЄС, навчання наших
офіцерів у Європі, участь у спільних
військових навчаннях, місіях і т. д.
Розвиток торгівлі та економічний
ріст — ще один плюс. Станом на 1 січня 2012 року інвестиції європейських
держав в Україну становили 79,8 %
від загального обсягу зовнішніх
інвестицій. Крім цього, євроінтеграція означає поліпшення кількісних
і якісних характеристик товарів на
внутрішньому ринку, безпечнішу
продукцію і захист прав споживачів,
створення нових робочих місць завдяки сприятливому інвестиційному
клімату тощо.
Єднання з ЄС означало б інвестування в сектор охорони довкілля,
розвиток співпраці з Європейською
агенцією довкілля, боротьбу з головними забруднювачами, відтак
зменшення шкідливих викидів. Це
також реформування освіти: модернізація змісту освіти, активніша
співпраця в рамках Болонського
процесу. Варто також згадати про
лібералізацію візового режиму, покращення стандартів в енергетичній,
транспортній галузях.
С.: Ймовірні результати приєднання України до Митного союзу не
задекларовані у жодній міжнародній угоді. Тож основою для аналізу
є хіба висновки і прогнози експертів. Можна говорити про низку
позитивних економічних ефектів:
зниження або скасування імпортного мита; зниження або скасування
експортних мит на нафту, газ та інші
види сировини, що знизить ціни на
вуглеводні на українських ринках,
а це відповідно зменшить витрати
українських споживачів, підвищить
їхню споживчу спроможність, покращить зовнішньоторговельний
баланс України. Ще один плюс — роз-

ширення ринків збуту і відтак обсягів
виробництва для наших виробників,
поява нових експортерів, більша
транзитна активність через українську територію. Варто зазначити, що
нині Україна не може конкурувати
з країнами ЄС за якістю та ціною продукції, і підписання угоди про вільну
торгівлю з ЄС ще більше погіршило б
ситуацію. Експорт у рамках Митного
союзу –– це експорт нашої готової
продукції, а в рамках ЄС –– експорт
сировини. Внаслідок приєднання до
МС Україна у короткочасній перспективі зможе отримати такі економічні
вигоди, як зростання ВВП (до 6,5 %),
покращення зовнішнього торговельного балансу й умов ведення бізнесу.
Цей курс активізував би співпрацю
і зі Шанхайською організацією спів
робітництва і країнами БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР), а їхній
ринок — це 2,5 мільярда осіб.
Важливим стало б і відновлення
виробничої кооперації. Росія й Украї
на — стратегічні партнери в авіай машинобудуванні, актуальним
є налагодження спільного кораблебудування у Миколаєві. Відновлення
„технологічних ланцюжків“ могло б
позитивно вплинути на відродження
сфер, які колись були гордістю України,
а також на розвиток науки, освіти, наукомісткого виробництва (саме в МС
основні споживачі нашої наукомісткої
продукції), створенню нових робочих
місць (близько 160 тисяч).
— Як оцінюєте перспективи України?
Х.: Думаю, вибір європейського
майбутнього — прерогатива Украї
ни, і лише їй вирішувати, як і коли
нею скористатися. Водночас слід
пам’ятати слова голови Єврокомісії
Жозе Мануеля Баррозу: „Майбутнє
України — в ЄС!“.
С.: Зараз Україна продовжує шукати формат співпраці з МС. Можливі й альтернативи. Нещодавно
запропонований механізм „3+1“
свідчить: вітчизняні політики розглядають і варіант тіснішої взаємодії
із Союзом у торгівельній сфері без
вступу в організацію.
Спілкувалася Ірина ШУТКА
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родом із Політехніки

Антон Красун — українець, який впорядковує
світову інформацію

С

тратегічний екаунт-менеджер
транснаціональної корпорації
Google Антон Красун нещодавно
розповів студентам Львівської політехніки про можливості стажування
і працевлаштування у компанії творців найпопулярнішого пошуковика.
Він і сам випускник університету —
Інституту гуманітарних та соціальних
наук. Хлопець охоче розповів читачам
„Аудиторії“ про свій шлях до успіху.
— Антоне, розкажи про навчання,
адже воно не закінчилося у Політехніці?
— За фахом я — соціолог. У 2010 році
закінчив бакалаврат ІГСН. З першого
курсу планував продовжити навчання за кордоном. Для цього мав добре
знати англійську, тому старався брати
участь у наукових конференціях, які
торкалися моєї спеціальності, виступав
на конгресах ООН. Ці наукові зустрічі
часто відбувалися за кордоном. Мовної
практики мені не бракувало. Хочу подякувати за підтримку ректору університету Юрію Бобалові та тодішньому директору мого інституту Ігорові Карому.
Тоді мені навіть оплачували закордонні
відрядження. Після Політехніки ступінь
„магістра“ я здобув у коледжі Святого
Хреста Оксфордського університету,
отримавши грант на безкоштовне навчання від Інституту відкритого суспільства. Також стажувався в Комітеті з європейської інтеграції при українському
парламенті: створював та реалізовував
проекти, які мали на меті поширення
знань про Євросоюз серед українців.
Деякий час брав участь в одній із програм Фонду Конрада Аденауера.
У Брюселі я стажувався в Європейській асоціації студентів при штабквартирі ЄС. Відповідав за напрям
віртуальної мобільності. Тобто займався вдосконаленням концепції
онлайн-освіти та її впровадженням на
практиці. Цей досвід мені пригодився,
коли писав резюме для Google.
— Певно, можеш порівняти різні методики вивчення соціології…
— Мені подобалися деякі курси з навчальної програми соціології в Політехніці, але ні для кого не таємниця, що
ця наука в Україні лише розвивається.
Вона ще не до кінця встала на ноги після її нищення й викривлення ідеологією
СРСР. У США соціальні науки ми вивчали теж доволі теоретично. В Оксфорді

соціологія — дуже математична й точна
наука. Мені не довелося читати великих
творів, але я багато зосереджувався на
статистиці. Отут різниця: в Україні соціологію трактують як науку гуманітарну,
у Великобританії нас навчали економетрики і моделювання. Моя магістерська
робота на 30 сторінках, вона побудована на суто математичній концепції.
Нам викладали професори з Китаю та
США, які мислили математично. Щоб

— У чому полягає Твоя робота
в Google?
— Одразу після закінчення Оксфорда
я отримав кілька пропозицій щодо
працевлаштування в Лондоні та Дубліні. Вибрав офіс Google в Ірландії. Мій
стаж там уже два роки.
Google підтримує і розробляє низку
онлайн-продуктів, отримуючи дохід
передусім від контекстної реклами,
завдяки своїй програмі AdWords. Я відповідаю за різні речі в українській команді, яка працює з рекламодавцями
з кола малого та середнього бізнесу.
Зараз аналізую рівень ефективності
наших послуг та можливість її підвищення, відповідаю за якість робочих
процесів, опрацьовую дані клієнтів.
— Чи часто буваєш в Україні? Далеко від дому жити і працювати не
складно?
— В Україні буваю раз на три місяці. Маю
тут дівчину. Я багато подорожую, але
й багато працюю. Крім заробітної плати,
ми отримуємо винагороду за добре реалізовані проекти. Компанія надає дуже
широке соціальне забезпечення. В офісах Google маємо все, аби працювати не

„ Щоб випускники-соціологи могли легко знайти
своє місце на світовому ринку праці, в Україні мають
усвідомити, що в навчальних курсах соціології
відчутно бракує математичного компонента “.
випускники могли легко знайти своє
місце на світовому ринку праці, в Україні мають усвідомити, що в навчальних
курсах соціології відчутно бракує математичного компонента.
— Знаю, що Ти також був волонтером. Де саме?
— В Україні я допомагав УТОС і обласному фонду соціального захисту й реабілітації сліпих у Львові. Мені вдалося
залучити для їхніх потреб значні грантові кошти. У Британії я волонтером не
був, бо насичена навчальна програма
не залишала на це часу. Хороший досвід волонтерства здобув у США. Разом
із професором Кембріджського університету вивчав там культуру й етнографію корінного американського племені маскоґі у штаті Флорида, допомагав
організовувати їхній культурний центр.

просто моглося, а хотілося: масаж, басейн, їдальню, спортивну кімнату, щотижневу вечірку… Щомісяця зустрічаємося
з відомими у світі людьми, мислителями,
політиками, письменниками, які діляться
думками, як, впорядковуючи інформацію, Google може позитивно впливати
на світ. 20 % робочого часу кожен з нашої
компанії може витрачати на реалізацію
власного проекту, пов’язаного зі сферою
діяльності Google. Працівник-грузин із
нашої команди, наприклад, адаптує та
перекладає грузинською мовою продукти пошуковика. Я стараюся оптимізувати
роботу з клієнтами. Вивчивши, які чинники впливають на задоволення клієнтів
і прибуток, я побудував математичну модель та вивів алгоритм, який автоматично
опрацьовує їхні звернення.
Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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отака історія…
ро репресії супроти українців, зокрема представників української інтелігенції, вже написано чимало, але
П
для широкого загалу багато сторінок нашої історії і культури ще й досі залишаються невідомі. Що ми
знаємо, наприклад, про родину письменниці зі світовим ім’ям Лесі Українки, її батьків, братів і сестер, крім

того, що подавала нам комуністична освіта і пропаганда? Боюся, що дуже мало, адже радянська влада
старанно приховувала від нас свої злочини. Дякувати Богові, за час Незалежності доступнішими стали
архіви — науковці, історики, літературознавці дошукуються правди, а ми ділимося їхніми відкриттями зі
своїми читачами

Родина Косачів:
репресовані, та нескорені
Великої доньки
велика мати
Почну з відомого кожному школяреві:
Леся Українка народилася і сформувалася у високоосвіченій українській
родині, в якій панував дух прадавньої
історії та усвідомлення свого національного кореня, де звучали рідне слово
і задушевна пісня. Її
батько, Петро Антонович Косач (1 січня
1842 – 2 квітня 1909),
був українським
юристом, громадським діячем, освітянином, який дуже
любив і добре знав
літературу й живопис. Мати, Ольга Петрівна ДрагомановаКосач (17 липня 1849 – 4 жовтня 1930), сестра Михайла Драгоманова — українська
письменниця, драматург, публіцистка
(відома під псевдонімом Олена Пчілка),
громадська і культурна діячка, перекладачка, етнограф,
член-кореспондент
Всеукраїнської академії наук.
Та чи багато наших читачів знають
про те, що вже після смерті Лесі Українки, у радянські часи, коли сталінська
репресивна машина калічила людські
долі, знищувала українську інтелігенцію фізично і духовно, саме за високу
освіченість, любов до рідної землі,
свого народу, України всі члени родини
Косачів зазнали тяжких випробувань.
Тривалий час не можна було навіть
згадувати ім’я матері великої Лесі, яка
однією з перших потрапила до списку
„неблагонадійних“. Ще до революції
вона втратила чоловіка, найстаршого
сина Михайла (1869 – 1903, навчався
в Юр’ївському університеті на математичному та фізичному відділеннях,

працював у Харківському університеті,
цікавився історією,
лі тературою, народною творчістю,
вів перекладацьку
діяльність), а після
смерті доньки Лариси перебралася
до Гадяча з наміром
видавати журнал „Рідний край“. Однак влада їй цього не дозволила. Все ж
у 1917 – 1919 рр. Олена Пчілка редагувала „Газету Гадяцького земства“, писала
і видавала художні твори, працювала
для національного і духовного відродження свого народу, зокрема, виступала в школах, допомагала організовувати літературні вечори і свята, що,
звісно, не подобалося владі. За виступ
на селянській конференції в 1920 році її
заарештували. Та, на щастя, знайшлися
захисники, які допомогли звільнити
письменницю з-під арешту, але всю
власність Косачів у Гадячі націоналізували, забрали родинний альбом
з фотознімками, портрети батька, сина
Михайла, листи, гравюри, меблі.
Вдруге в родину Косачів репресії
прийшли наприкінці 20-х років. У серпні 1929 р. у помешканні Лесиних сестер
Ольги (1877 – 1945,
закінчила Вищі жіночі
медичні курси в Петербурзі, працювала
лікарем на Катеринославщині, вчителювала, перекладала
з чужоземних мов) та
Ізидори (1888 – 1980),
які на той час проживали разом із матір’ю в Києві по
вул. Овруцькій, 16 (на світлині), вчинили обшук, конфіскували листування
Косачів і ледве не заарештували Олену
Пчілку. Її згодом звинуватили ще в приналежності до „контрреволюційної“
організації „Спілка визволення України“. Паралізована вісімдесятилітня бе-

региня великого роду пережити такої
наруги не змогла — в жовтні 1930 р.
Олену Пчілку поховали на Байковому
кладовищі поруч із Лесею та чоловіком. Проводжали матір в останню
путь доньки Ольга та Ізидора. Не було
промов, лише Михайло Грушевський
спромігся сказати: „Вічна пам’ять Тобі
на рідній землі!“.

„До радянської
влади ставляться
надзвичайно вороже“
Першим під „караючий меч революції“ потрапив чоловік Лесиної сестри
Ольги Косач — Михайло Кривинюк
(1871 – 1944, навчався у Празькій політехніці, у 1920-х рр.
працював в Інституті української мови
ВУУАН), якого звинуватили у приналежності до Спілки визволення України
(СВУ). Як стверджують дослідники, він
пройшов через Лук’янівську і Харківську тюрми, показовий суд у Харківському оперному театрі. Його, як і інших в’язнів, возили на це судилище на
відкритій машині через увесь Харків.
Із тюремних застінків він повернувся
на волю зовсім немічною людиною.
У 1941 р. Кривинюк поїхав до сина
Михайла у Свердловськ, де й загинув,
потрапивши під колеса потяга.
За доносом колег із Українського
науково-дослідного інституту цукрової промисловості
„за підривну діяльність“ у 1930 р.
заарешт ували чоловіка Ізидори Косач — Юрія Борисова і вислали на
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наш календар
чотири роки до Вологодської губернії.
Він повернувся із заслання в 1934 р.,
а в березні 1938-го знову був заарештований і загинув у сталінських таборах
примусової праці.
У лютому 1933 р.
заарештували чоловіка Лесі Українки — відомого юриста і фольклориста Климента
Квітку (1880 – 1953).
Цього разу після допитів його звільнили,
після чого він переїхав
до Москви і працював в етнографічному відділі консерваторії. У 1934 р. його
заарештували знову і до 1936 р. він
перебував у концентраційних таборах

в Середній Азії. Після звільнення до
кінця життя працював у Москві.
У злиднях і самотності помер брат Лесі
Українки Микола Косач (1884 – 1937), який
закінчив Київський політехнічний інститут
і працював у Ковельському земстві, був
одним із засновників
і активним діячем
Ковельської повітової „Просвіти“.
Сестрі Оксані Косач-Шимановській
(1882 – 1975), яка закінчила Вищі жіночі
курси й інженерний
факультет Політехніки у Льєжі (Швейцарія), ще в 1920-х роках вдалося виїхати
у Прагу. Також згодом
змушена була покинути рідну землю сестра
Ольга Косач-Кривинюк.
Агенти НКВС у своїх
донесеннях про родину Косачів констатували: „До радянської
влади ставляться надзвичайно вороже“.
Ярослава ВЕЛИЧКО
Далі буде

рада інформує

„Просвіта“ радить мотивувати молодь

Д

руге засідання ради Товариства
„Просвіта“ Львівської політехніки
мало більш звітний характер, хоч просвітяни висловили і чимало цікавих
думок та ідей.

Заступник голови Товариства Надія Любомудрова розповіла про всі заходи,
які відбувалися в університеті з нагоди
199-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. Цей рік був особливо
„плідний“ — студентство дуже активно
і масово доєдналося до всіх подій. Також
Надія Петрівна наголосила на тому, що,
якщо студентам задати тему заходу і не
обмежувати їх у форматі проведення, то
молодь активно і самовіддано працює
над втіленням задуму. Як приклад навела святкові семінарські заняття, які
студенти підготували в Інституті економіки та менеджменту.
Від директора Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків із
діаспорою, активної просвітянки Ірини
Ключковської надійшла пропозиція

відновити традицію участі переможців конкурсу „Шевченківські читання“
у святковому вечорі, приуроченому
Кобзарю, та впровадити практику урочистого нагородження їх на цьому святі.
Також Ірина Михайлівна запропонувала звернутися до ректора з проханням
подякувати директорам інститутів,
студенти яких активно долучаються до
шевченківських заходів. Саме така увага до активних студентів мотивуватиме
та заохочуватиме їх до дальшої роботи.
Ці ідеї підтримали просвітяни.
Окремо просвітяни торкнулися
й теми вшанування загиблих земляків.
Цьогоріч минає 80 років від найбільшої
трагедії нашого народу — Голодомору.
Акції пам’яті проходитимуть у листопаді.
Крім сторінки „Просвіти“ на сайті
Львівської політехніки, інформацію про
анонси та події можна відстежувати й на
сторінці Товариства у Фейсбуці (нік —
ProsvitaLP).
Наталія ПАВЛИШИН

1 квітня — День гумору.

Пам’ятні дати
28.03.1623 — народився Роман
Ракушка-Романовський, козацький
літописець.
28.03.1891 — народився Олекса
Слісаренко, український письменник.
29.03.1864 — перша театральна вистава у Львові українською мовою
(„Маруся“ Г. Квiтки-Основ’яненка),
яка започаткувала створення театру „Руська бесіда“.
29.03.1881 — народилася Марійка
Підгірянка (Домбровська), українська поетка, авторка творів для
дітей.
29.03.1972 — помер митрополит
Іларіон (Іван Огієнко), український
учений і громадський діяч, міністр
освіти УНР.
30.03.1892 — народився Стефан
Банах, український і польський
математик, один із творців сучасного функціонального аналізу,
професор Львівської політехніки.
30.03.1973 — помер Дмитро Донцов, публіцист, видавець i громадський діяч, ідеолог українського
націоналізму.
31.03.1596 — народився Рене Декарт, французький філософ, фізик
і математик.
31.03.1940 — помер Осип Назарук,
український письменник, автор повісти „Роксоляна“.
31.03.1947 — померла Уляна Кравченко (Юлія Шнайдер), українська
письменниця, авторка мемуарних
статей про Івана Франка.
1.04.1809 — народився Микола
Гоголь, видатний письменник, автор збірки „Вечори на хуторі біля
Диканьки“, творів „Тарас Бульба“,
„Мертві душі“, тощо.
1.04.1873 — народився Сергій Рахманінов, російський композитор,
автор опери „Алеко“.
1.04.1907 — народився Дмитро
Грицай („Перебийніс“), політичний
і військовий діяч, член УВО, ОУН.
1.04.1907 — народився Зенон
Коссак (Тарнавський), діяч націоналістичного і повстанського руху.
2.04.1777 — помер Максим Березовський, видатний український
композитор.
2.04.1805 — народився Ганс Христіан Андерсен, данський письменник, казкар.
2.04.1840 — народився Еміль Золя,
французький письменник.
3.04.1908 — народився Степан
Олійник, український поет.
3.04.1918 — народився Олесь
Гончар, видатний український
письменник.
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соціальне сирітство

Загроза національному устрою

С

тан духовної культури і моралі суспільства в усьому світі і в Україні зокрема викликає
занепокоєння. Корозія усталених цінностей стала наслідком прагматизації життя,
пропаганди насилля, нехтування правовими, моральними, соціальними нормами і виросла до масштабів глобальної соціальної проблеми. Одна з найбільших соціальних
і моральних проблем, яка різко загострилася останнім часом, — зростання кількості
дітей-сиріт. Та ще небезпечніше те, що зростає кількість так званих „соціальних сиріт“
(сироти при живих батьках). Головною причиною цього тривожного явища став масовий
виїзд працездатного населення України на заробітки в інші країни.
Сирітство як соціальне явище існує в будь-якому суспільстві. Однак, як стверджують соціологи, проблема
соціального сирітства сьогодні постала надзвичайно
гостро: 98 % дітей-сиріт —
це соціальні сироти та лише
2 % — біологічні. За даними Держкомстату України,
рівень сирітства у Західній
Україні нижчий, ніж у східних та південних регіонах.
Практично немає дітей-сиріт
у Львівській, Тернопільській
та Чернівецькій областях.
Проте у цих областях знач
на кількість соціальних сиріт. Існують цілі села, в яких
залишилися тільки діти та
старі. Реальної статистики
щодо наших заробітчан та

у міжнародному трудовому
міграційному обігу більшою
мірою зумовлена помітним
падінням рівня доходів
значної частини населення
і є вимушеним кроком. Як не
парадоксально, за даними
досліджень міжнародного правозахисного центру
„Ла Страда-Україна“, батьки
стверджують, що вони тимчасово розлучаються зі своїми дітьми заради їхнього ж
блага. Так, 86 % мігрантів, за
їх власним твердженням,
заробляють гроші на освіту
дітей, 72 % — на будівництво та придбання житла,
69 % — на забезпечення щоденних потреб нащадків.
Однак, вирішуючи матеріальні проблеми, батьки не

нодавства, діти трудових
мігрантів не підпадають
під цю категорію. Тому,
як вважають спеціалісти,
необхідно на державному
рівні ґрунтовно вивчити це
питання та розробити відповідний механізм із призначення тимчасової опіки
(піклування) для цих дітей
та, враховуючи специфіку
цього явища, надавати їм
офіційний статус „дітей
трудових мігрантів“. Вони,
мабуть, не потребують тих
пільг, які надають дітям-сиротам і дітям, позбавленим
батьківського піклування,
та, як будь-яким дітям, їм
необхідний захист, підтримка і турбота з боку
держави.

„ У нашій країні виросло ціле покоління покинутих дітей
заробітчан. Раніше основна функція сім’ї і батьків
полягала у вихованні дітей, а тепер вона часто зводиться
тільки до їх матеріального забезпечення. Діти трудових
мігрантів, які виросли без батьківського виховання,
часто розбещені фінансово“.
їх дітей не веде ні держава,
ні окремі громадські організації. Причини, через які
діти залишаються без батьківського піклування різні,
але наслідок один — дитина
позбувається конституційного та природного права
на сімейне виховання, тому
багато в чому дальша доля
цієї проблеми залежить від
ставлення до неї суспільства.
Масова міграція населення України на роботу за кордон розпочалася
в 90-х роках минулого століття і триває досі. Активна
участь громадян України

приділяють належної уваги
вихованню власних дітей.
За цей час у нашій країні
виросло ціле покоління покинутих дітей заробітчан.
Діти трудових мігрантів —
це неповнолітні особи, обоє
або один з батьків яких тим
часово виїхали трудитися
до іноземної країни та залишили їх під наглядом
родичів, сусідів, знайомих,
друзів тощо.
На сьогодні соціальним
сиротам офіційно надають
статус „діти, позбавлені
батьківського піклування“.
Однак відповідно до зако-

Найбільш активно проблемою дітей трудових мігрантів в Україні займаються психологи, які останнім
часом почали говорити про
таке специфічне явище, як
„синдром заробітчан“. Голов
на проблема дітей, залишених без батьків, — озлобленість, агресивність, у дітей
шкільного та студентського
віку може виникнути відчуття
меншовартості та провини за
те, що батьки виїхали.
Також на фоні загальної
проблеми є ще одна: раніше основна функція сім’ї
і батьків полягала у вихо-

ванні дітей, а тепер вона
часто зводиться тільки до їх
матеріального забезпечення. В українських психологів з’явився термін „італійські діти“ — діти трудових
мігрантів, які виросли без
батьківського виховання,
але розбещені фінансово.
У суспільстві дедалі більшого
поширення набуває думка,
що заробітчанство породжує
в Україні новий соціальний
клас — „нероби“.
Проблемою є й те, що через кілька років після від’їзду
батьків діти часто перестають
потребувати їхньої опіки, не
прагнуть повернути батьків
до дому, а сприймають їх
лише як джерело фінансування. Такі діти нерідко
стають алкоголіками, наркоманами, ведуть розгульне життя, починають ранні
випадкові статеві контакти.
Безконтрольне використання значних грошових сум
тільки посилює психологічні
проблеми у дітей заробітчан та поглиблює такі їхні
негативні наслідки, як брак
позитивних прикладів, знеохочення у професійному
рості та самореалізації, зловживання алкоголем, ранні
статеві стосунки.
Таким чином, традиційно родинний і вихований
у повазі до Бога, до вічних
цінностей український народ переживає чергову
кризу — знецінення матері
і батька, а також втрату інституту сім’ї. У життя в нашій
країні вступає покоління вже
дорослих дітей заробітчан.
Які наслідки матимуть особливості їхнього становища
для дальшої побудови власного життя і життя держави,
покаже тільки час.
Михайло СКАЛЕЦЬКИЙ,
доцент кафедри
філософії ІГСН,
Оксана ОРОБЧУК,
аспірантка ІХХТ
Львівської політехніки
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коротко

інженерні змагання

У

продовж чотирьох днів у Львівській політехніці студенти-інженери
демонстрували „чудеса техніки“. З 19 до 22 березня в нашому
університеті проходив локальний етап традиційних Європейських інженерних змагань — EBEC Lviv. Захід організовує та проводить кілька
років поспіль Міжнародна студентська організація BEST

Кмітливість + знання =
перемога!
Уже вп’яте у Львові зібралася
талановита молодь технічних
спеціальностей. На Інженерних
змаганнях студенти мають змогу
продемонструвати свої навички,
застосувати теоретичні знання
на практиці та отримати цікавий
досвід розв’язання складних
технічних завдань. До змагань
долучаються також фірми-роботодавці, які є спонсорами та у такий
спосіб налагоджують контакти
з майбутніми перспективними
фахівцями.
Цей рік для політехніків, можна сказати був, рекордним: п’яті
інженерні змагання зібрали по
десять команд у кожній категорії.
У команду входить четверо осіб,
тож картина вражала.
У вщерть наповненій аудиторії політехніки змагалися в категорії Team Design (команда
розв’язувала технічне завдання
впродовж обмеженого проміжку
часу). Тут із „підручних“ матеріалів
(пінопласт, метало-пластикова трубка,
ізоляційна стрічка, шнур, невеличкий
годинниковий механізм, дерев’яні
бруски, скотч, клей, повітряні кульки
та ін.) молодь майструвала швидкісне авто, яке мало рухатися протягом
певного часу.
В іншій, не менш заповненій кімнаті, була „мозкова атака“. Адже в категорії Case study студенти розв’язують
досить складні аналітичні завдання.
А потім усі свої проекти презентують
на розгляд журі.
Окрім Львова, локальні етапи Європейських інженерних змагань у ці дні
пройшли у Запоріжжі, Києві та Вінниці.
Найбільш напруженим, звичайно,
був останній день змагань, коли оголошували переможців. Підтримати
молодь і поділитися своїми думками
щодо інженерних змагань прийшли:
проректор Богдан Моркляник і керівник відділу працевлаштування та
зв’язків з виробництвом Львівської
політехніки Олег Логуш. Також зі своїми цікавими пропозиціями перед
Політехнікою виступили представники
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21 березня у Львові відбулося відкриття міського Молодіжного центру.
В межах події керівник ГО „Самопоміч“ Наталя Міхнова провела вступний тренінг „Основні засади волонтерства та громадської діяльності“
для активної молоді Львова. Організатори переконані, що так львівська
молодь отримає унікальне джерело
корисної інформації, потрібних знайомств та необхідного досвіду.
Минулого тижня (20 березня) у Львівському Палаці мистецтв відбувся показ документального фільму „Шахта
№8“ та зустріч із героєм Юрою Сікановим. Документальна стрічка естонської кінорежисерки Маріанни Каат
розповідає про унікальну родину, що
живе в містечку Сніжне Донецької
області. Онук колись заможного директора Хіммашу п’ятнадцятирічний
Юра Сіканов, щоб прогодувати не
тільки сестер, але й матір із віт
чимом, видобуває в нелегальній
„копанці“ вугілля. Організатори події:
Львівський Палац мистецтв та ВМГО
„Студентське братство“.

всесвітньо відомих фірм — партнери
змагань: телекомунікаційна компанія
ZyXEL, концерн LEONI пропонував
учасникам змагань працювати в їхній
компанії.
Отож, найцікавіше. Третє місце
у категорії Case Study посіла команда
12354. Другими у цій категорії стали
студенти з команди Smartvertep. А переможне місце посіла команда Hello
World (студенти третього курсу ІКНІ
Михайло Сурник, Валерія Максомова,
Володимир Савчук та Руслана Косів).
Третіми у категорії Team Design
стали винахідники з команди „Відчайдушнй саморіз“. Друге місце посіла
команда Dream Team. А перемогу святкувала команда Facepalm (третьокурсники ІБІД Ігор Брінь, Ростислав Бабій
і Тарас Зіняк та ІЕПТ Олександр Янчак).
Переможці змагатимуться на національному етапі EBEC у Запоріжжі. Тут
і визначаться дві команди-переможниці, які представлятимуть Україну на
міжнародному інженерному турнірі
у столиці Польщі Варшаві.
Наталія ПАВЛИШИН

Серію майстер-класів із виготовлення
калаталок проведуть у Музеї народної
архітектури та побуту (Шевченківський гай) в межах проекту „Дерев’яні
калаталки. Відродження Великодніх
традицій“. Зустрічі проходитимуть
щовівторка та щочетверга (21 березня — 25 квітня) з 12.00 до 16.00.
Навчання проводить народний майстер
із виготовлення калаталок та відомий
український звіздар Богдан Новак,
який відродив традицію виготовлення
калаталок. Участь у майстер-класах —
безкоштовна, усе необхідне для створення калаталок надають безпосередньо на місці проведення. Результатом
буде хода на Великдень (5 та 6 травня),
під час якої калатала утворять великий
оркестр ударних інструментів.
У Львові з 4 до 6 травня у межах
фінальної частини Фестивалю
писанок на площі Ринок відкриють
унікальну „Галерею мистецьких
писанок“. Понад 50 півметрових писанок милуватимуть око відвідувачів
фестивалю протягом Великодніх
свят. До їх створення долучаться найкращі львівські митці, які нанесуть на
них традиційні народні орнаменти та
мистецькі зображення. Окрім цього,
на вулицях міста розмістять декілька
великих писанок, які гості фестивалю
зможуть самостійно розмалювати.
За матеріалами інформагенцій
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студентське самоврядування

Головне завдання — просвітництво

К

оманда Колегії та профбюро студентів Інституту комп’ютерних
технологій, автоматики та метрології — одна з найдієвіших у Львівській
політехніці. Нещодавно до її складу
увійшло аж дев’ятнадцятеро нових
активістів. Більшість із „новоприбулих“ прийшли зі своїми цікавими ідеями і баченням роботи студентського
самоврядування.

За два тижні молодь встигла визначитися з напрямками, в яких далі працюватиме та розвиватиметься. Загалом
профбюро працює у восьми напрямках. Та найбільш людні соціальний,
міжнародний та туристичний відділи.
— Зараз найбільше уваги у своїй роботі акцентуватимемо на просвітницькій роботі, яка пов’язана з вихованням
патріотичної та національної свідомості
молоді. Вже розпочали програму
з пізнання історії свого народу: організовуємо екскурсії у Музей-меморіал
„Тюрма на Лонцького“. Вже відбулося
кілька екскурсій, та маємо намір провести такі пізнавальні походи для
кожної групи першокурсників. Думаю,
молодь на власні очі повинна побачити
ті страшні місця, щоб усвідомити, що
творилося і до чого можуть призвести
різні тоталітарні режими, — розповів
голова профбюро, п’ятикурсник ІКТА
Тарас Крет. — Також щочетверга в нас
відбуватимуться перегляди та дискусії
про художні та документальні фільми
і телепередачі на патріотичну тематику.
Так, 21 березня для профбюро продемонстрували фільм „Нескорений“ про
генерала Чупринку. Далі буде перегляд
запису нової передачі про нього — „Історична правда з Вахтангом Кіпіані“.
Така концентрована увага до просвітницької тематики, на переконання студента, зараз дуже необхідна,
оскільки серед молоді зростає проблема незнання нашої історії.
Активісти профбюро ІКТА стараються завжди тримати руку на пульсі
суспільного життя. Наприклад, на
початку березня молодь долучилася
до акцій, присвячених Тарасові Шевченкові, які проходили у Політехніці.
Першокурсники цього інституту підготували дві стінгазети на конкурс.
Також у своєму навчальному корпусі
встановили дошку, розписану найвідомішими цитатами з „Кобзаря“.
Перед Великоднем студенти планують
продовжити традицію спілкування
і допомоги ветеранам УПА.

— Ці зустрічі — це подвійна користь: ми матимемо можливість
спілкуватися з „людьми-легендами“,
зможемо з перших вуст почути про
все, що довелося пережити нашому
народові. Переконаний, студентам це
буде дуже цікаво. Це потужний життєвий урок: як навіть у найскладніших
ситуаціях залишатися людиною і не
втрачати віру в те, що робиш, — наголосив очільник студентського самоврядування ІКТА.
Патріотичне спрямування в роботі
має і туристичний відділ. Так, 6 квітня
відбудеться поїздка в Білогорщу, щоб
студенти на власні очі побачили місце
останнього бою генерал-хорунжого
Романа Шухевича та відвідали його
музей. Окрім цього, подбають і про духовність молоді: в час Великого посту
студенти долучаться до прощі в Унів.
Цікаві задуми для роботи і в інших
відділах. Наприклад, найбільший відділ цього профбюро — міжнародний,
окрім спільної роботи із загальноуніверситетським відділом, планує свої
проекти. Серед них, зокрема, налагодження співпраці зі студентами-іноземцями, які навчаються в Політехніці.
— Чимало нововведень цьогоріч
буде в науковому відділі. Плануємо створити чотири товариства, де
студенти за підтримки викладачів
займатимуться цікавими науковими
розробками. Зараз така секція вже є на
кафедрі захисту інформації спільно
з кафедрою безпеки інформаційних
технологій. Секції діятимуть у чотирьох
напрямах: електронно-обчислювальні
машини; захист інформації і безпека
інформаційних технологій; приладобудування, метрології та стандартизації, — розповіла очільник наукового

відділу профбюро ІКТА, третьокурсниця Єлизавета Каганова.
Дбають тут і про дозвілля студентів.
У спортивному відділі визріла ідея
провести чемпіонат із футболу між
студентськими командами кожного
інституту. Тож зараз найспортивніші
хлопці з ІКТА формують свою команду. Схожі змагання хочуть провести
і з настільного тенісу, але, як кажуть
студенти, — „не все враз“.
Культмасовий відділ активно працює над згуртуванням оновленої
команди профбюро. Разом із туристичним відділом планують поїздку в Карпати, щоб у неформальній обстановці
краще познайомитися один з одним.
Також уже зараз готують команду до
фестивалю „Весна Політехніки“.
Серед новачків у профбюро прийшло шестеро першокурсників. І попри те, що, „вони ще не цілковито
адаптувалися після школи“, готові
вчитися і розвиватися.
— Дуже добре починати займатися суспільно-громадською роботою
з першого курсу. Бо це дає можливість
краще зрозуміти специфіку роботи
органів студентського самоврядування,
підготуватися для серйознішої роботи
в майбутньому. Важливо, що першокурсники дуже ініціативні, вони прагнуть
реалізовувати свої вміння десь і поза
навчальною аудиторією. Тому головне —
скерувати їх у правильному напрямку, —
наголосила секретар профбюро ІКТА, студентка четвертого курсу Наталя Проць.
Загалом, уся робота профбюро ІКТА
спрямована на національне самоусвідомлення і захист студентських прав
та обов’язків у вищій школі.
Наталія ПАВЛИШИН
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Олексій Богданович: „Якби я не мешкав у Києві,
то, напевно, мешкав би у Львові!“

23

сьогодні ― це справді приклад водночас високого професіоналізму і володіння професійною етикою.

березня актор Національного
академічного драматичного
театру ім. І. Франка, народний артист
України, лауреат Національної премії
ім. Т. Шевченка Олексій Богданович
відсвяткував подвійний ювілей ― 50
років від дня народження і 30 років
творчої діяльності. З ним ― акторомінтелектуалом, митцем-філософом
та, зрештою, просто непересічною
особистістю ― наша розмова.
― Хотілося б розпочати нашу бесіду
з осінньої „гостини“ Вашого театру
у Львові. Це звичайні „прохідні“ гастролі в одному з обласних центрів
чи ні? І які у Вас враження від нашого
міста?
― Коли керманичем нашого театру
був Сергій Данченко, він завжди особливо ретельно готувався до гастролей
у Львові і на такий лад налаштовував
усіх навколо. Богдан Ступка теж підтримував цю традицію. Адже вони обидва
були львів’янами, а театр ім. М. Заньковецької, у приміщенні якого зазвичай
проходять наші гастролі, ― це їхня альма-матер. Тому завжди вся трупа відповідально ставилась до цієї події, і вона
аж ніяк не була побіжною і малозначущою у творчому житті колективу. Та й
осінні львівські гастролі цього сезону
ми присвятили пам’яті Богдана Ступки.
На мою думку, Львів ― особливе
місто: тут особливі атмосфера, ритм
життя, навіть енергетика, якою обмінюєшся із глядачем під час спектаклів.
Львів вирізняється і тим, що тут є своя
думка, з якою ти особисто можеш не
погоджуватися, але не рахуватися не
можеш. Хоча інші міста не гірші, але
все-таки у Львові найбільше уміють
зберігати свою самобутність і, що найважливіше, самодостатність, якої, на
мою думку, найбільше бракує східноукраїнським містам, через що вони й
легше підпадають під вплив російської
культури. Взагалі, якби я не мешкав у
Києві, то, напевне, мешкав би у Львові.

― Порівнюючи з осінніми гастролями 2006 року, спостерігаємо певну
зміну в „малюнках“ ролей ― тепер
у Ваших „акторських фарбах“ більше відкритості до світу, часом навіть сентиментальності? З чим це
пов’язано?
― Справді, я деякий час більш раціонально підходив до втілення того

― Із чого, окрім театру і кіно, формуються Ваші акторські будні?
― Веду передачу на радіо. Раніше
думав, що це нікому не потрібно, даремна трата часу. Але відгуки слухачів,
які постійно телефонують із подяками
і побажаннями, переконали мене, що
є люди, які слухають українське радіо,
а, отже, це таки потрібно, і для мене як
актора такий досвід цікавий.

чи іншого образу. Я вважав, що повинна бути певна відстороненість,
точніше герметичність актора щодо
зовнішнього світу, це дозволяло б
більш переконливо перевтілюватися
у персонажа. При цьому створені образи не схожі один на одного. Але до
мене в якийсь момент прийшло розуміння, що в такій штучно сконструйованій „броні“ я стаю грубий. А є ж
ролі, побудовані на тонких психологічних нюансах, тому я почав пробувати
„малювати“ своїх персонажів іншими
фарбами, а точніше ― просто додавати інших відтінків. Хоча в студентські
роки я, навпаки, аж занадто був сентиментальний. Міг „розплакатися“ на
сцені через найменшу причину і вважав, що це переконливо…
― Ви сказали, що ці львівські гастролі були присвячені пам’яті Богдана
Ступки. Що особисто Вас як актора найбільше вражало у цій людині
і митцеві?
― Це справді був великий артист, поцілований Богом, і подарований світові
талант. Що ж до вражень, то за роки
спільної роботи їх було багато. Але,
певно, перше ― найсильніше. Я тоді
тільки починав працювати в театрі й
отримав роль в одній дуже кепській
виставі, та й сам був страшенно скутий, сльозливо-сентиментальний,
одне слово ― жах. Так от, Богдан Ступка єдиний у нашому театрі, тоді вже
народний артист України, підійшов до
мене і, замість розкритикувати, відзначив мою роботу в деяких фрагментах
тієї вистави. Я це з вдячністю згадую й

― Знаю, що Ви також брали участь
у начитуванні аудіокниги Юрія Винничука „Весняні ігри в осінніх садах“.
Чи це Ваш перший такий досвід, до
того ж одразу успішний?
― Так, перший. Коли до мене зателефонували з агенції, яка здійснювала цей
проект, і запросили до співпраці, я ще
не був знайомий із цим твором, хоча
чув про автора. Коли прочитав, мені
сподобалася його межовість, і я одразу
погодився взяти участь у проекті. Окрім
цього, як запевняли мене в агенції, сам
автор запропонував мою кандидатуру.
Аудіокнижка справді вдалася, отримала ряд літературних відзнак і, головне,
схвальну оцінку слухачів-читачів.
― Чи Ви плануєте в майбутньому
займатися театральною педагогікою, створити власну акторську
школу?
― Ви читаєте думки (сміється ―
О. П). Я належу до так званих викладачів-консультантів у Київському національному університеті театру, кіно
і телебачення ім. І. Карпенка-Карого:
спільно з основними педагогами, які
вели акторський курс, актори з київських театрів дивляться різні етюди,
вистави в театрі студентському і відкрито їх обговорюють.
Що ж до безпосереднього керування акторським курсом, то такі
пропозиції я отримував не раз. Але
при моєму акторському навантаженні
я тепер не можу фізично приділяти
стільки часу студентам, як мені хотілося б, тому наразі відмовлявся від цієї
пропозиції. Та скільки часу ще зможу
опиратися цій спокусі, не знаю. Можливо, що незабаром таки набиратиму
акторський курс.
Оксана ПАЛІЙ
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творча зустріч

коротко

Час на поезію

Світлини Наталі Яценко

Президент України нагородив
ректора Львівської національної
академії мистецтв орденом князя
Ярослава Мудрого V ступеня.
Відповідний указ від 21 березня
оприлюднено на сайті глави держави. Народний художник Андрій
Бокотей нагороджений орденом
„за визначний особистий внесок у збагачення національної
культурно-мистецької спадщини,
багаторічну плідну творчу та
педагогічну діяльність“.
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березня, у Всесвітній день поезії, мистецьке об’єднання
„Дзиґа“ та літературний клуб „Кабі.
net“ запросили всіх, кого хвилює безсмертний дотик до душі художнього
слова, у другу залу „Нового Ноєвого
Ковчегу“. Поговорити. Поговорити
про поезію — що це за субстанція
така, який її статус у сучасному світі
та ще багато про що, навколопоезійне. І почитати. Поетів — власні вірші,
непоетів — послухати їх.

Участь у дискусії, яка від розмов про
поезію плавно перетікала до озвучення авторами самих
текстів і назад, взяли
поети різних поколінь.
Галина Крук, Олег Короташ, Ігор Павлюк, Остап
Сливинський, а також
літературознавець Андрій Дрозда під орудою
„майстра „кабінетних“
справ“ Юрка Кучерявого
розмірковували, жартували і поринали у глибини поетичних пережиттів, які, з погляду вже
кожної виданої книжки,
здаються дещо невпізнаваними і не своїми.
У часи, коли все треба робити швидко — їсти, кохатись,
жити, не є винятком і поява на світ нових
збірок: не встигає автор видати одну, як
видавець уже запитує про наступну. Щоб
спинити це галопування, бо є потреба
додумати, довідчути написане, варто
дати текстам відлежатись, до того ж
не один рік. Тому часова відстань між
поетичними книжками у Галі Крук чимала — вісім років. Незадовго перед цією
зустріччю якраз з’явилась її нова збірка

віршів „Спів/існування“. Філософські,
ліричні, з віднайденими особистісними
смислами тексти Галини перегукувались
і в той же час вирізнялися серед маскулінних поетичних одкровень, почутих
на вечорі.
Час писання поезії нічний, із наближенням до ранкових сутінків.
Час поезії не обмежується виходом
книжки — видане інколи відлунює
все новими й новими віршами, ніби
навздогін. Тож Остап Сливинський прочитав кілька нових віршів, які не ввійшли до вже виданої збірки „Адам“, але
продовжили її тему. Розігрівом для публіки став же фрагмент
пристойного і філософського, непристойного і нефілософського
циклу „Напучування“,
написаний у формі порад стосовно життєвих
ситуацій поета для поетки і навпаки.
Про поета, який попробував усе, крім досвіду смерті, про вірші
як причастя від самоти
читали Олег Короташ
й Ігор Павлюк, а Андрій
Дрозда резюмував на
самому початку своїх
роздумів, що „з поезією
в нас усе нормально“. І те, що поезія не
збирає стадіони, а є ось такою напівелітарною сферою для майже вибраних,
готових її почути і прийняти, навіть
у тисняві кав’ярні, — це теж нормально. Адже, попри все, перефразовуючи
класика-поета, якщо вірші пишуться,
отже, комусь це потрібно, і не тільки
у Всесвітній день поезії…
Наталя ЯЦЕНКО

20 березня на засіданні Кабінету
Міністрів України ухвалили постанову про заснування урядової
премії імені Максима Рильського.
Згідно із актом, премія присуджуватиметься з наступного
року щорічно 19 березня, до дня
народження Максима Рильського. Нею відзначатимуть здобутки
у галузі художнього перекладу
українською мовою творів видатних зарубіжних авторів, а також
переклади творів українських
класиків та сучасних авторів мовами народів світу. Звання лауреата премії присуджуватиметься
винятково одному номінанту.
З 23 до 25 березня у Львівській
обласній бібліотеці для дітей
проходив майстер-клас для
аніматорів культури зі Львова, Бреста та Любліна. Захід
відбувався в рамках спільного
українсько-польсько-білоруського проекту „Ближче один
до одного. Три культури, одна
Європа — співпраця публічних
інституцій культури, неурядових
організацій та аніматорів“. Метою
майстер-класу була підготовка
аніматорів культури до організації
культурних заходів у громадському просторі міст-парнерів.
З нагоди Міжнародного дня театру
Національний академічний драматичний театр ім. М. Заньковецької
відкрив виставку. Місце розташування експозиції — у приміщенні
Музею етнографії та художнього
промислу на проспекті Свободи.
Ця перша театральна виставка
в історії Львова дає змогу відвідувачам зазирнути за таємничу
завісу театрального життя.
За матеріалами інформагенцій
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ініціативи
іжуніверситетський товариський матч-відповідь із шахів, який минулої суботи відбувся в актовій залі гоМ
ловного корпусу Політехніки, зібрав за шахівницями півсотні випускників двох вишів — ЛНУ ім. І. Франка
і Львівської політехніки. Націленість на результат не затьмарила насолоди від ігрового процесу і —

У шахових баталіях вдруге „перемогла дружба“

Світлина Наталі Яценко

Рік тому випускник математичного
факультету ЛНУ ім. І. Франка Ярослав Величко у розмові з головою
Асоціації випускників університету
Світланою Кубів запропонував проводити шахові матчі між вишами —
заходи, популярні у 60-ті роки минулого століття. Ідея знайшла успішне
втілення вже у листопаді — 17-го
числа у Науковій бібліотеці на вулиці
Драгоманова відбувся перший матч,
метою якого стала не так перемога
представників котрогось із ВНЗ, як
дружня участь в інтелектуальноспортивному герці випускників університету і випускників-політехніків.
Перше коло змагань тоді завершилось
перемогою їх організаторів, а в другому,
після невеликої перерви, політехніки
взяли реванш і — з рахунком 23:23 „перемогла дружба“. Було вирішено через
якийсь час повторити матч, але в стінах
закладу супротивників.
23 березня шахісти (умовою участі
був кваліфікаційний рівень не вище
кандидата у майстри спорту) зібралися

в актовій залі головного корпусу Політехніки, щоб розпочати нові партії і здобути нові перемоги. У кожній команді
приблизна кількість гравців — 25, з них
до п’яти осіб — жінки. Вік абсолютно
різний — від щойно випущених спеціалістів до сивочолих. Після вступних слів
голів Асоціацій випускників Політехніки
Олега Сєргєєва й ЛНУ ім. І. Франка
Світлани Кубів, президента Львівської

обласної шахової федерації Степана Давимуки та міжнародних
гросмейстерів Адріана Михальчишина й Олега Романишина, ознайомившись із регламентом змагань,
учасники чемпіонату сіли за дошки…
Кожному з гравців давалось по
півгодини на партію, змагання, як
і в першому чемпіонаті, складались
із двох кіл з перервою. Результат
їх теж виявився аналогічним — нічия — 23,5:23,5, з виграшем команди
університету в першому колі й програшем у другому. Учасники змагань
отримали дипломи з автографом
Олега Романишина й подяки.
Завдання таких чемпіонатів, на
думку Світлани Кубів, — повернути за
допомогою шахів випускника у стіни
альма-матер. Олег Романишин же вважає, що можна за допомогою Асоціації
навернути людей до шахів, зокрема,
дати можливість старшим людям у такий спосіб поспілкуватися між собою.
Наталя ЯЦЕНКО

мій формат

Усмішка для незнайомця на тому кінці світу

З

дитинства люблю роздивлятися
паперові листівки. Колись картки,
зібрані бабусями і дідусями, були для
мене найбільшим скарбом. Із кожної
можна було „розпочати“ окрему історію, були як святкові (на 8 березня, Новий рік, 1 травня), так і просто
з привітом із далекої країни, військової служби…

Усе життя я мріяла отримувати такі
листівки — і ось мрія здійснилася!
Вже більше року займаюсь посткросингом — обмінююсь поштівками
з незнайомцями зі всього світу. Це надзвичайно захоплююче! Щодня перевіряю свою поштову скриньку, і коли знаходжу там чергову листівку — це схоже
на відчуття, ніби я виграла в лотерею!
Зараз у моїй колекції листівки
з двадцяти чотирьох країн: Нідерландів, Фінляндії, Польщі, Австралії, США,
Японії, Малайзії, Росії… Вони всі дуже
різні: серйозні — з краєвидами, мрійли-

ві — з квітами, милі — з солодощами…
Аж не віриться, що десь, на іншому кінці
світу, людина вибирала листівку саме
для мене, підписувала її, клеїла марки,
вкладала шматочок своєї душі! Кожна
поштівка особлива, і я дуже це ціную.
Ініціативу Postcrossing заснував
у Португалії Пауло Маґалес. Він обож
нював отримувати пошту і відчував,
що не самотній у цьому захопленні.
Врешті, в нього з’явилась ідея створити онлайн-платформу для підтримки
свого хобі. Мета проекту — поєднати
людей у всьому світі за допомогою
листівок, незалежно від віку, статі,
раси та місця перебування. У вільний
час Пауло працював над веб-сайтом,
друзі допомагали тестувати, Ана Кампос створила логотип — і 14 липня
2005 року сайт Postcrossing Project був
відкритий для відвідувачів.
Як взяти участь у проекті? Просто
зайдіть на www.postcrossing.com, зареєструйтеся, вказавши свою адресу та

побажання. Найліпше використовувати
англійську. У вас буде можливість відправити одночасно до п’яти поштівок.
Як тільки дійде одна з них, зможете
відправити наступну. Коли ваша листівка
дійде до одержувача, і він зареєструє її
на сайті, вашу адресу буде видано ще комусь — і тоді можете починати заглядати
до своєї поштової скриньки. Сайт видає
вам випадкові адреси автоматично за
запитом. З кожною адресою ви отримаєте ID — номер, який обов’язково
потрібно буде вказати на листівці.
Поштові картки можуть подорожувати літаком, потягом, кораблем… Їхні
шляхи срібними ниточками добрих
слів і взаємних посмішок обплутують
нашу планету. І коли уявляєш всі ці
зв’язки, починаєш вірити, що у нас всіх
неодмінно все буде добре!
Ірина СУСЯК,
студентка третього курсу факультету
журналістики ЛНУ ім. І. Франка
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чемпіони

спортивна хроніка

„Можливо, ми просто цього
дуже хотіли…“

XV

Відкритий чемпіонат Дрогобиччини з міні-футболу приніс
команді дрогобицької філії Інституту підприємництва та перспективних
технологій НУ „Львівська політехніка“
омріяний статус чемпіонів: у фіналі з рахунком 6:2 вона перемогла свого давнього суперника — команду місцевого
підприємця „СтаР“ і отримала стимул
для дальших спортивних звершень.

У змаганнях, які тривали від листопада
до середини березня, взяло участь
10 команд району. Кожної суботи-неділі футзал ставав головною спортивною
подією міста для багатьох людей. Як
і торік, головна інтрига розгорталася
між двома найсильнішими колективами — командою „СтаР“ та командою
дрогобицької філії ІППТ Львівської політехніки. У попередньому чемпіонаті політехніки здобули срібні нагороди, кілька
років перед тим — бронзові. Загалом,
команду ІППТ з міні-футболу сформували ще у 2001 році, і в її активі чимало
досягнень: вона неодноразово ставала
переможцем та призером районних
змагань, а директора Інституту Йосипа
Хром’яка за багаторічний вагомий внесок у розвиток футболу в регіоні не раз
нагороджували почесними грамотами
та дипломами Федерації футболу Дрогобиччини і відділу фізичної культури та
спорту Дрогобицького міськвиконкому.
Цьогорічна ж футбольна дуель таки
мусила завершитись на користь політехніків, адже команда ІППТ — єдина
команда, яка бере участь у чемпіонаті
ще з часу його заснування, і про „золото“
мріялось давно.

— Наша команда ніколи не опускалася нижче п’ятого місця, але от для
великої перемоги бракувало швидких гравців, які могли б взяти гру на
себе, — розповів заступник директора
філії й організатор команди Тарас
Щербан. — Але цьогоріч, завдяки
швидкісним діям на полі професійних
нападників (хоч в основі команди —
студенти і випускники ІППТ) Тараса
Тарасовича (лідер івано-франківської
команди екстра-ліги „Ураган-2“) та
Романа Собка (гравець дрогобицької
команди першої ліги „Каменяр-Термопласт“), суперники здалися. Крім цих
спортсменів, варто ще відзначити гру
капітана — п’ятикурсника Андрія Федитника. Безперечно, стверджувати,
що перемога далась нам тільки через
це, не можна, бо, можливо, ми просто
дуже хотіли її здобути, а хто дуже чогось
хоче, то, як відомо, рано чи пізно, таки
своє отримає.
Паралельно з чемпіонатом відбувався ще й Кубок Дрогобиччини. У його
фінальному поєдинку зійшлися знову ж
політехніки і команда „СтаР“, та рахунок
уже був не на користь ІППТ — 5:3.
Відсвяткувавши перемогу в чемпіонаті, команда ІППТ готується до запрошення на Відкритий кубок Стрийщини,
який мав би відбутися у червні, і на
якому їй доведеться показати, де раки
зимують команді-суперниці „Лани-Соколівські“ (команда відомого боксера
Андрія Котельника). Хлопці сподіваються, що їм вдасться, нарешті, здобути ще
одне омріяне перше місце.
Сторінку підготувала Наталя ЯЦЕНКО

З 12 до 15 березня у межах
Універсіади Львівщини на базі
спортивного комплексу Львівського національного університету ветеринарної медицини та
біотехнологій ім. С. Ґжицького
відбулися змагання з грекоримської боротьби.
У них взяли участь 105
спортсменів — представники
збірних команд восьми вишів
області — НУ „Львівська політехніка“, ЛНУ ім. І. Франка,
ЛДУФК, Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій
ім. С. Ґжицького, Львівський
національний аграрний університет, Львівський національний
медичний університет ім. Д. Галицького, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Українська
академія друкарства. У фіналі
командну перемогу здобула
збірна ЛДУФК. Друге місце
вибороли господарі змагань,
„бронза“ ж дісталася команді
Політехніки.
Першокурсниця Львівської
політехніки Олена Шипілова
піднялась на першу сходинку
п’єдесталу у чемпіонаті України з фехтування серед юніорів
U – 20. Змагання відбувались
13 і 14 березня у Миколаєві.
У перший день на фехтувальній
доріжці виступали рапіристи.
Молодше звання чемпіона
виборов представник Хмельницької області Петро Гуліватий.
Він переміг у фіналі донеччанина Богдана Долженка. Третє
місце розділили вихованець
Львівського училища фізичної
культури Михайло Асадулаєв
та киянин Дмитро Твердохліб.
Наступного дня, коли змагались рапіристки, випускниця
ЛУФК, а тепер — першокурсниця Львівської політехніки Олена
Шипілова повезла додому „золото“. Відповідно, „срібло“ —
у Анастасії Кляшторни (Миколаїв), а „бронза“ — у Анастасії
Пащенко (Донецьк) та Аліни
Рапінець (Ужгород).
За підсумками цих змагань
буде остаточно сформовано
склад збірної України на юніорський чемпіонат світу, який
відбуватиметься 6 – 15 квітня
у хорватському місті Пореч.
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Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА
Півострів Одна
у Північ- з мов
ній
АфганіКанаді
стану
Основ- Богиня
ний
помсти
закон у давніх
держави греків

Біблійний герой,
який мав силу, що
крилася у його
волоссі

Тип
українського
літака
Ріка в
Італії

Літера
грецького
алфавіту

Море між
Грецією і
Туреччиною

Напис на
кадрі
у фільмі

Схід

Мотоцикл з
педалями

Урочистий
званий
вечір
Предмет, Поема
що обе- М. Леррігає від монтова
лиха

Порода
японських декоративних
собак

Діловий
центр
Лондона
для
Праців- Твір
одного
ниця голосу
в
ферми
опері

Філософське
вчення в
Індії

Хоботна
тварина
Південної
ХарчевАмерики
ня з
музикою,
танцями

Англійська
письменниця,
автор роману
„Джен Ейр“

Озеро на
Півночі
Італії

Працівник
друкарні

Бог війни
у греків
Шкіряста
черепаха

Один з
найкращих
сортів
кави

Вежа при
мечеті
Рослина родини
бобових, з якої
добувають жовту
фарбу

Нота
Друга
назва
ріки
Конго

Рід ав- Озеро в
стралій- Канаді
та
ських
США
папуг
Літера
грецького
алфавіту

Автоматична
зброя

Римський бог
смерті

Тонка
прихована
насмішка, глузування
Одяг
космонавтів,
підводників

Американська
ропуха

Персонаж
Толкіна

12
місяців

Грузинка в поемі
Пушкіна „Бахчисарайський
фонтан“

Пристрій
для
визначення
місця
перебу- Найбільвання ший порт
об’єктів Польщі

Нота

Додаткова шкала
у вимірювальних
засобах

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 9
Горизонтально: 5. Апогей. 6. Мутант. 10. „Алеко“. 11. Квартал.
12. Талібан. 13. Обама. 16. Молоко. 19. Статор. 21. Троянда.
22. Гера. 23. Йота. 25. Реактор. 27. Амплуа. 29. „Агенда“. 31. Видра.
34. Палітра. 35. Команда. 36. Ландо. 37. Микита. 38. Сіменс.
Вертикально: 1. Добуток. 2. Лекало. 3. Субота. 4. Памфлет.
7. Ковбой. 8. Сена. 9. Аматор. 14. Бровари. 15. Монітор. 17. Ореол.
18. Отара. 19. Сайра. 20. Антре. 24. Імпала. 26. Адідас. 28. Устілка.
30. Гіменей. 31. Валюта. 32. Дюна. 33. Аконіт.

Австралійський
страус

Спосіб
визначення
складу
Їй Паріс речо- Одиниця
елекприсудив вини тричного
перемогу
опору

J

J

J

J

J

J

Вічне
місто

Дієта: перші три дні споживаєте тільки овочеві салати, потім
чотири дні сидите на кефірі, потім п’ять днів п’єте трав’яний чай,
потім сім днів п’єте воду… Потім дев’ять днів… Потім сорок днів…
― Оксаночко, з чим булочка?
― З моєю майбутньою зайвою вагою.
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для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької

Львівський духовний театр
„Воскресіння“

28 березня — „Любовний напій“ (опера).
18.00.
29 березня — „Мадам Баттерфляй“
(опера). 18.00.
30 березня — „Флорія Тоска“ (опера). 18.00.
31 березня — „Чарівне кресало“ (опера).
12.00, „Летюча миша“ (оперета). 18.00.

28, 29 березня — „Весела корчма“. 19.00.
30, 31 березня — „Весела корчма“. 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької

Перший український театр
для дітей та юнацтва

28 березня — „Останній гречкосій“. 18.00.
29 березня — „Віяло леді Віндермір“.
18.00.
30, 31 березня — „Шаріка“. 18.00.
2 квітня — „Ромео і Джульєтта в кінці
листопада“. 18.00.
3 квітня — „Маленькі подружні злочини“
(У рамках 10-ї Французької весни
у Львові). 18.00.

Камерна сцена
28 березня — „Безіменна зірка“. 17.00.

Львівський драматичний театр
імені Лесі Українки
29 березня — „Анатомія театру“
(прем’єра). 18.00.
30 березня — „Моя дорога Памела, або
Як уколошкати стареньку“. 18.00.
31 березня — „І все-таки я тебе зраджу“.
18.00.

Молодіжний академічний театр
ім. Л. Курбаса
29 березня — „Лісова пісня“. 19.00.
31 березня — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.

28 березня — „Лялька Реґґеді Енн“. 12.00.
29 березня — „Олівер Твіст“. 15.00.
30 березня — „О восьмій вечора на
Ковчезі“ (прем’єра). 14.00, „Вільні
метелики“. 18.00.
31 березня — „О восьмій вечора на
Ковчезі“ (прем’єра). 15.00.
2 квітня — „Оскар…“ (У рамках 10-ї
Французької весни у Львові). 18.00.

Будинок орґанної та камерної
музики
31 березня — Інструментальні твори
західноєвропейських композиторів.
Солісти: орґан — О. Мацелюх,
флейта — І. Мацелюх. 17.00.

Львівська обласна філармонія
28 березня — Концерт класичної музики
від „Nostris temporis“ та „Le balcon“.
(У рамках 10-ї Французької весни
у Львові). 19.00.

Краєзнавчий центр
„Паломник“
при Фонді св. Володимира,
запрошує в цікаві подорожі
на весну-2013
6 квітня. Скорботні місця у Львові
Тюрма на Лонцького, Цитадель, меморіальний музей Романа Шухевича у Білогорщі, місце концтабору по вул. Шевченка,
Янівський цвинтар, пересильна тюрма,
пам’ятник жертвам єврейського народу,
колишня тюрма на вул. Кривоноса.
21 квітня. Проща до Гошева
На літургію до храму. Огляд міста Болехова, музей Кобринської, могили Кобринської і о. Лесіва. Моршин. Відвідання
могили З. Красівського.
12 травня. Золочів, Підкамінь, Броди
Покладання квітів до могили воїнів дивізії „Галичина“. Огляд м. Підкамінь, монастиря, прогулянка до каменя. Броди.
Огляд руїн замку, музею, прогулянка по
місту, єврейський цвинтар.
19 травня. Винники
Огляд музею, екскурсія по місту. Покладення квітів до могили Івана Липи
та січових стрільців. Вихід на гірку Шептицького. Покладення квітів до могили
Ольги Рошкевич.
Обирайте бажаний маршрут і обо
в’язково телефонуйте заздалегідь:
(032) 243-27-12, (097) 374-90-20.

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений студентський квиток,
виданий Національним лісотехнічним університетом України
на ім’я Микитин Мар’яни Зиновіївни;
утрачений студентський квиток ВК № 08961019, виданий
Національним лісотехнічним
університетом України на ім’я Роговського Віктора Вікторовича;
утрачений студентський квиток,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Мельника Олега Андрійовича;
утрачений студентський квиток,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Паньків Юлії Іванівни;
утрачений студентський квиток,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Остащенка В’ячеслава
Олександровича;
утрачений студентський квиток
№08622378, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Гаркавої Вік
торії Володимирівни;

утрачений студентський квиток,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Салдан Мар’яни Іванівни;
утрачену залікову книжку, видану
Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я
Гулида Богдана Романовича;
утрачений студентський квиток,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Гавриліва Юрія Романовича;
утрачений студентський квиток
№ 08930661, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Ратнакар
Наліни Віталіївни;
утрачений студентський квиток,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Мороз Ірини Василівни;
утрачену залікову книжку, видану
Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я
Борового Назарія Григоровича;
утрачений студентський квиток,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Григорчук Христини Романівни.
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Національний університет
„Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення посади
директора Коломийського політехнічного коледжу
(м. Коломия Івано-Франківської області)
Особи, які бажають взяти участь у
конкурсі, подають такі документи: заяву, особовий листок з обліку кадрів
з фотографією, автобіографію, копію
паспорта, копії документів про вищу
освіту, наукові ступені і вчені звання,
список друкованих праць і винаходів, завірених за встановленим
порядком.
До участі в конкурсі допускаються
громадяни України, котрі вільно володіють українською мовою, мають
вищу освіту, відповідну підготовку

та стаж педагогічної роботи у вищих
навчальних закладах відповідного
профілю не менше п’яти років.
Термін подання документів на
конкурс ― місяць з дня опублікування оголошення в газеті.
Документи на участь у конкурсі
надсилати на ім’я ректора Національного університету „Львівська
політехніка“ за адресою: 79013, м.

Львів, вул. С. Бандери, 12, кімната
303.
Ректорат

Як подати
експрес-оголошення
в „Аудиторію“
Експрес-оголошення приймаємо
від підприємств, організацій та
приватних осіб.
Вартість експрес-оголошення (не
більше 25 слів):
• комерційного характеру —
50,00 грн.;
• про загублені документи —
10,00 грн.;
• співчуття — 20,00 грн.;
• привітання — 50,00 грн.;
• за експрес-оголошення, виділені
в рамочці, — додатково 5,00 грн.
Вартість експрес-оголошення до
50 слів — за подвійним тарифом.
Експрес-оголошення понад 50
слів — за тарифами реклами.
Система знижок: більше трьох
публікацій — знижка 15% від суми
замовлення.
Ціни подано з урахуванням податку на додану вартість.
Крайній термін подання оголо
шення — десять днів до виходу
газети.
Адреса редакції: 79013, Львів,
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Тел. (0322) 258-21-33.

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

1/8 1/16

Площа, см2

450 220

110

50

24

Ціна, грн.

300 200

150

100

50

Примітка: непряма реклама, ювілейні
та инші статті на замовлення — 50%
від тарифів.

На обкладинці
(повноколірний друк)
Остання сторінка: один блок площею
24 см2 — 100 грн.; 1/4 шпальти —
200 грн.; 1/2 шпальти — 300 грн.;
1 шпальта — 450 грн.

Виготовлення рекламного блоку
на замовлення

• реалізація ідеї замовника з використан
ням матеріялів замовника — 100 грн.;

О С В І Т Н І Й

• реалізація ідеї замовника при пошуку матеріялів редакцією — 200 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакцією до виготовлення кінцевого зразка — 300 грн.

Система знижок
За дві публікації одного і того ж рекламного блоку — знижка в розмірі 5% від
суми замовлення, за три публікації —
10%, більше трьох публікацій — 15% від
суми замовлення.
Крайній термін подання реклами —
десять днів до виходу газети.
Адреса редакції:
79013, Львів, вул. С.Бандери, 12,
кімн. 103.
Тел. (0322) 258-21-33.
E-mail: info@polynet.lviv.ua

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

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. Ціна — 1,50 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,79 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №130282.
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