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Яка роль мистецтва на Майдані?
Революція — крім того, що
боротьба, ще й монументальний багатожанровий мистецький твір. У ньому поєднані реалізм людських злетів
і трагедій; романтизм квітів,
кохання та „екстремістської“
класичної музики на барикадах; символізм кольорових
бочок, міні-пам’ятників,
вервичок на кийках, артщитів самооборони, касок,
прикрашених петриківським
розписом . . .
Какофонія частих ударів по
металу, чорний дим у морозяному київському небі —
і спокійні очі українських
воїнів . . . Хтось уже так
реалістично описав усе це
в блогах, хтось фотографує
щодня, хтось видає газету
про маленькі й великі особисті подвиги майданівців,
хтось малює картини, а хтось
дописує книги. Якщо революцію творить еліта, інтелігенція, інтелектуали, то
вона приречена бути також
і культурною.
Майдан — не музика, але
звучить у душі мелодією
гімну. Першого грудня біля
будівлі Адміністрації Президента під час жорсткого
протистояння хтось грав на
волинці. Через кілька тижнів
був концерт „Океану Ельзи“.
Вночі з 19 на 20 січня музикант із Харкова під градом
каміння в диму газових атак
кілька годин виконував різні
пісні та гімн для учасників
протесту біля стадіону „Динамо“. Відео з українським
хлопцем, який із закритим
обличчям під стінами КМДА
зіграв на піаніно композицію італійського композитора Людовіка Ейнауді „Nuvole
Bianche“, зібрало сотні тисяч
переглядів в інтернеті. В ту
ніч, 24 січня, температура
повітря в Києві опустилася
до –15 С°.
Антимайдан, як антисвіт, —
територія без творчості.
Свої думки і гіпотези про
мистецтво на Майданах має
наша молодь.

Ірина Борик, студентка першого курсу Інституту
підприємництва та перспективних технологій:

„Лялька-мотанка нас оберігає“
На львівському Майдані встановлені дві саморобні ляльки,
одягнені у чорні куртки. Їхні голови стилізовані під ляльокмотанок. В однієї на лиці — традиційний хрест зі стрічок.
Це символічно, адже лялька-мотанка — не просто забавка,
а справжній народний оберіг. Це не язичницькі вірування,
а стилізація хреста як оберега. Він закриває майже все обличчя ляльки, бо наші
предки вірили, що оберігаючи найголовнішу частину людської зовнішності,
хрест захищає серце і все тіло. Маленька лялька-мотанка — оберіг для родини, а велика покликана берегти Майдан і всю Україну. Ми просимо допомоги
в Бога, щоб злі сили не могли підійти до нас.

Христина Качмарик, студентка другого курсу філологічного
факультету ЛНУ ім. І. Франка:

„Нас об’єднує „Інструмент свободи“
Мені приємно, що „вирощую“ гілочку мистецької боротьби.
Я координую проект „Інструмент свободи“ в різних містах.
Допомагаю активістам із різних куточків України знаходити
піаніно, часом раджу, де його краще встановити, як декорувати, підбираю репертуар. Спочатку ми називали це акцією,
а вийшов цілий мистецько-революційний рух, який підтримують не лише
у великих містах, а й у маленьких містечках. Ініціативу перейняли й у нашій
діаспорі. Сподіваємося, що жива фортепіанна музика оживить і з’єднає серця
українців. Декоровані інструменти залишаться на вулицях, щоб тішити око,
підносити дух, і, можливо, спонукають когось вивчити музичну грамоту.

Юля Кирилець, студентка третього курсу Інституту
архітектури:

„Це нотатки історії, а не мистецтво“
Не думаю, що всі майданні карикатури, пісні, плакати можна називати мистецтвом. Це пропаганда ідей. Майдан, звісно, надихає, але, щоб художній твір набув цінності, він має
нести ідею не одного дня. Ми хочемо світлого і радісного
майбутнього, а чорний дим вулиці Грушевського мусить залишитися позаду. Так само з піснями. Хто пам’ятає про „Ґринджоли“? Більшість із того, що сьогодні йменують мистецтвом на барикадах, теж швидко
забудеться. Бо насправді, це — нотатки історії, а не мистецтво.

Мар’ян Мовчан, студент першого курсу Інституту
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Вуличні акції провокують креатив“
Мені сподобалася пісня „Горіла шина, палала…“. Люблю
читати вірші про Майдан. Мій одногрупник Юрій Демчина також написав гарну поезію і зачитав її на парі. Вуличні акції вже спровокували багато креативу. Оригінальне,
гарно написане на транспаранті гасло не тільки пояснює
перехожим, за що ми боремося, а й зацікавлює, веселить,
знімає напруження з учасників протесту.
Міркувала й опитувала Анна ГЕРИЧ
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вручення дипломів

Т

радиційно взимку більшість випускників Політехніки покидають альма-матер. Як наголосив під час одної з урочистостей ректор університету Юрій Бобало, дехто навіть назавжди.
Минулого тижня дипломи про вищу освіту одержали недавні
студенти Інститутів телекомунікацій, радіоелектроніки та
електронної техніки; енергетики і систем керування; інженерної механіки та транспорту.

Ви прощаєтеся
з собою
Сорок найкращих випуск
ників Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки
та електронної техніки
мали честь одержати документи про вищу освіту
з відзнаками з рук ректора Львівської політехніки Юрія Бобала. Сам він
закінчив радіотехніку
1973 року. Тож вирішив
особисто привітати вже
своїх молодих колег.
— Хоч це для вас радісне свято, та є і вкраплення
суму: ви прощаєтеся з Політехнікою, з інститутом,
з викладачами, які вели

вас упродовж п’яти років, — ностальгійно говорив Юрій Ярославович,
очевидно, згадуючи свої
студентські роки. — Сьогодні ви прощаєтеся самі
з собою. Із кимось зі своїх
одногрупників ви більше
ніколи не побачитесь.
Ректор потішився за
тих, хто за роки навчання
встиг одружитись, адже
„це теж своєрідний диплом. А щастя багатогранне, в кожного воно своє“.
Загалом, як поінформував усіх присутніх на
урочистості („свято і для
вас, і для нас“) 12 лютого
директор ІТРЕ Іван Прудиус, цьогоріч інститут за-

| Світлина Тетяни Пасович

Озброєні знаннями —
в доросле життя

кінчило 220 випускників:
196 студентів навчалося
на денній формі навчання,
24 — „заочники“. Дипломи з відзнаками одержали
30 магістрів, 9 спеціалістів
і 1 заочник. Вісім магістрів
достроково „захистились“
і вже рекомендовані в аспірантуру.
„Сині“ дипломи вручали завідувачі кафедр, серед яких — також перший
проректор Політехніки
Володимир Павлиш.

Віват, академія,
віват, професори!
Інститут енергетики і систем керування 12 лютого

урочисто попрощався зі
своїми 194 вихованцями.
Церемонія, що відбулася в актовій залі Львівської політехніки, вщерть
заповн еній „іменинниками“, їхніми друзями,
батьками, розпочалася зі
студентського гімну „Гаудеамус“.
Першим дипломи
вручили п’ятірці випускників — магістрам
і спеціалістам кафедри
теплотехніки та теплових електричних станцій, які навчалися за спеціальною програмою. Ці
щасливі молоді люди вже
Закінчення на 4 с. m

освітні тренди

П
Дистанційне навчання:
час, місце й темп обираєш ти

ро специфіку дистанційної освіти, особливості її функціонування і впровадження
дистанційного навчання у Львівській політехніці розповідає перший проректор університету
Володимир Павлиш

Технології
змінюють освіту
— Чому розвиток дистанційного навчання є важливим для університету?
— Процес переходу від індустріального до інформаційного суспільства вимагає суттєвого вдосконалення технологій надання
освітніх послуг, пошуку нових підходів до навчання. Однією з таких
технологій є дистанційне навчання (далі ДН. — І.Ш.), яке отримало інтенсивний розвиток у Європі

на початку 1970-х років. Це було
пов’язано зі створенням відкритих
університетів (університетів дистанційної освіти). Нині у кожній
європейській країні є групи навчальних закладів, які реалізують
дистанційні програми. Методика ДН досить відпрацьована.
Дистанційне навчання — це
комплекс освітніх послуг, що можуть надаватися особам шляхом
обміну навчальною інформацією
на відстані з допомогою спеціалізованого інформаційного серед-

овища, що базується на інтеграції
інформаційних і телекомунікаційних додатків і сервісів. Тобто
це нова форма організації освітнього процесу, що ґрунтується на
принципі самостійного навчання
студента. Студенти в основному
повністю віддалені від викладача
в просторі та (або) в часі, але мають
можливість за потреби вступити
в діалог за допомогою засобів телекомунікації.
Закінчення на 6 с. m
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Озброєні знаннями —
в доросле життя
m Закінчення. Початок на 3 с.

| Світлини Катерини Гречин

мають постійне місце
роботи. Окрім цього,
впродовж півтора року,
додатково до основної
стипендії, вони отримували щомісяця солідну
стипендію від ПАТ ДТЕК
„Західенерго“.
Загалом цього дня дипломи отримало 64 магістри (двоє з них уже навчаються в аспірантурі)
і 130 спеціалістів. 9 випускників отримали дипломи
з відзнакою. Від імені і за
дорученням ректора Політехніки абсольвентів
привітав і вручив дипломи разом із керівниками
кафедр проректор із науково-педагогічної роботи
та соціального розвитку
Богдан Моркляник.
Своїх колишніх вихованців привітали заві
дувачі кафедр, директор
інституту професор Орест
Лозинський, його заступник, декан повної вищої
освіти професор Георгій
Лисяк, а також директор
з управління персоналом
ПАТ ДТЕК „Західенерго“
Дмитро Крят. Вони побажали їм і надалі активно

проявляти свою позицію,
вірити у власні сили, знайти роботу, яка приносила б радість і добре становище в суспільстві.
Від імені випускників
викладачам подякували за
науку Микола Пенцкофер
та Євген Щегольський. До
речі, свій виступ Євген
закінчив словами: „Віват,
академія, віват професори!“. Урочистості завершилися виконанням Державного гімну України.

Дипломи — у день
закоханих
Так збіглося, що випускникам Інституту інженерної
механіки та транспорту вручали дипломи саме

у день закоханих, 14 лютого. Розпочалося це дійство
в актовій залі головного
корпусу виконанням Державного гімну. Дипломи
„новоспеченим“ магістрам
і спеціалістам вручав проректор із науково-педагогічної роботи Анатолій Загородній. Від імені ректорату він побажав їм успіхів та
вдалого працевлаштування,
а також запросив стати членами Асоціації випускників Львівської політехніки.
Напутні слова своїм вихованцям сказали й завідувачі кафедр. Вони побажали
їм щасливої дороги у нове
життя, успіхів у роботі, висловили сподівання, що незабаром вони зможуть працювати за обраним фахом.

Окремі побажання прозвучали й на адресу випускників кафедр експлуатації
та ремонту автомобільної
техніки й транспортних
технологій: „щоб колеса їхніх приватних машин ніколи не були пробиті, машини їздили без ремонту і на
сервіс приїжджали рідко“
та „широкої і рівної дороги
у майбутньому“.
Від імені випускників подяку викладацькому
складу інституту за високий
рівень знань, за те, що „подарували квиток у доросле, самостійне життя“ висловили Назар Андріїшин,
Марія Пукало та Ярослав
Чернявський. У їхніх голосах звучали й невеселі нотки: роки навчання минули
аж надто швидко… Урочиста подія завершилася
виконанням студентського
гімну „Гаудеамус“.
Цього дня з Інститутом
інженерної механіки та
транспорту попрощалося 210 випускників. Серед
них — 56 магістрів і 147 спеціалістів. Дипломи з відзнакою отримало 56 осіб.
Тетяна ПАСОВИЧ,
Катерина ГРЕЧИН

ч. 6 [2846]
20 — 26 лютого 2014

СТУДІЇ

наукові зустрічі

| Світлина Катерини Гречин

„Прогресивні технології
у машинобудуванні“

П

ід такою назвою Інститут інженерної механіки та транспорту
і кафедра технології машинобудування 11 – 15 лютого провели
II Всеукраїнську науково-технічну
конференцію.
В роботі конференції взяли участь
не лише науковці споріднених вишів
України, а й з Польщі та Росії. Пленарне засідання відкрив завідувач кафедри
технології машинобудування професор Ігор Грицай. Від імені ректорату
Політехніки присутніх привітав проректор із наукової роботи Зорян Піх.
Зорян Григорович зокрема відзначив, що Львівська політехніка має великий досвід і цікаву історію підготовки
інженерних кадрів, розвитку наукових
досліджень у галузі механіки, інженерної механіки і машинобудування. Тому
інтерес до цієї конференції, яку проводять у Львові, є значний. Він висловив
впевненість, що учасники конференції
розглянуть і проаналізують проблеми,
які впливають на навчальний процес
під час підготовки кадрів у галузі машинобудування та механіки, а також
домовляться про координацію наукових досліджень в Україні:
— Хотів би, щоб результатом конференції стала ідея створення міжвишівських комплексних потужних
проектів, скерованих на вирішення
актуальних і пріоритетних проблем
у такій важливій галузі.
— Організовуючи конференцію,
мали на меті обмінятися науковими
ідеями та ознайомитися з новими результатами фундаментальних і при-

кладних досліджень у галузі сучасної
технології машино- і верстатобудування, інструментального виробництва, комп’ютерного проектування
й моделювання; налагодити ділові
контакти між науковцями, викладачами вишів та виробничниками з різних
регіонів України. Секційні засідання
традиційно проводимо у конференцзалі гірськолижного комплексу „Звенів“
у карпатському селі Орявчик. Упродовж
двох днів відбулися чотири секційні засідання, учасники презентували
53 доповіді. Загалом було виголошено
62 доповіді, зокрема з апробацією двох
докторських та кількох кандидатських
дисертацій. На конференції дискусії точилися навколо прогресивних технологічних процесів обробки різанням, методів формоутворення і поверхневого
зміцнення. Багато цікавого довідалися
від наших колег і поділилися своїм досвідом досліджень і здобутків стосовно
металорізальних верстатів із ЧПК, технологічного спорядження та інструментів. Великий інтерес викликали доповіді, що стосувалися комп’ютерного
проектування і моделювання технологічних процесів CAD/CAM/CAE та
CALS-технологій у машинобудуванні,
технологічних методів забезпечення
якості виробів та сучасної технології
механоскладального виробництва.
Окрім плідної роботи, під час конференції наші гості мали змогу чудово
відпочити у зимових Карпатах, — підсумував заступник програмного комітету конференції Ігор Грицай.
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коротко
Львівська політехніка названа
серед вишів, які надають най
більш якісну вищу освіту в галу
зі ІТ. Такі відгуки роботодавців
і результати працевлаштування
випускників озвучили під час
наради з питань удосконалення
системи підготовки фахівців
у галузі ІТ у Кабінеті Міністрів
12 лютого 2014 року. На нараді
обговорили виконання Плану
заходів із удосконалення системи підготовки фахівців у галузі
інформаційних технологій, а також розглянули перспективи
підготовки таких фахівців.
Молодим ученим Львівської
політехніки призначено
гранти на 2014 рік. Відповідно
до наказу ректора, це старший
викладач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності ІНЕМ Катерина Дзюбіна,
молодший науковий співробітник при кафедрі прикладної
фізики і наноматеріалознавства ІМФН Федір Іващишин,
доцент кафедри менеджменту
організацій ІНЕМ Ігор Кулиняк,
науковий співробітник при
кафедрі напівпровідникової
електроніки ІТРЕ Степан Нічкало, асистент кафедри технології біологічно активних сполук,
фармації та біотехнології ІХХТ
Святослав Половкович, докторант кафедри прикладного
матеріалознавства та обробки
матеріалів ІІМТ Віталій Ромака.
Центр оцінювання якості осві
ти виступає за те, щоб повтор
не проходження зовнішнього
тестування стало платним.
Про це заявила директор
УЦОЯО Ірина Зайцева. За її
словами, це дозволило б трохи
заощадити державні кошти.
У 2014 році ЗНО відбуватиметься з 3 до 27 червня.
За три тижні до завершення ре
єстрації на ЗНО охочих взяти
участь у тестуванні рекорд
но мало. Із понад 280 тисяч
випускників шкіл 2014 року
в регіональних центрах якості
освіти станом на 11 лютого зареєстровано лише 75 532 учасники. Загалом з урахуванням
випускників минулих років для
участі у ЗНО-2014 наразі зареєструвалося 87 213 осіб.
За матеріалами інформагенцій

Катерина ГРЕЧИН
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освітні тренди

Дистанційне навчання:
час, місце й темп обираєш ти
m Закінчення. Початок на 3 с.

— Які переваги і недоліки дистанційної освіти?
— ДН має багато переваг. Особа, яка
навчається, зможе самостійно вибирати місце, час і темп навчання.
Це також можливість використання різноманітних засобів і способів
навчання, найновіших інфокомунікаційних технологій; ефективне
використання навчальних площ,
технічних і транспортних засобів.
ДН дозволяє людині отримувати
і вдосконалювати свої знання впродовж життя, відкриває рівні освітні можливості всім, незалежно від
стану здоров’я, місця проживання
(територіальні обмеження відсутні),
матеріального забезпечення (вартість навчання нижча, ніж вартість
заочного).
Серед негативів — певні труднощі з ідентифікацією студентів
і здійсненням ефективного конт
ролю за їхнім навчанням, забезпеченням його належної якості. Деякі
моменти пов’язані з міжнародним
контекстом: це мовна проблема
у навчанні іноземців; визнання еквівалентності курсів та рівнів дистанційної освіти; взаємне визнання
дипломів, сертифікатів, програм
навчання.

У світі і в Україні
— Яким є закордонний досвід у впровадженні ДН?
— Упродовж останнього десятиліття ДН користується дедалі більшим
попитом серед молоді. За останні
5 – 6 років відбулися суттєві зміни в інформаційному просторі:
з’явилася низка апаратно-програмних платформ і рішень та зростання ролі компактних мобільних
пристроїв, активно розвиваються
технології віддаленого зберігання
даних. Постійно з’являються нові
джерела інформації. У результаті маємо здешевлення ресурсів,
миттєвий і повсюдний доступ до
інформації, відсутність прив’язки
до „громіздких“ ПК. Спілкування,
спільна робота і розповсюдження

інформації стали простішими, ніж
будь-коли раніше.
Такі країни, як Великобританія,
США, Канада вкладають великі гроші у розвиток дистанційної освіти.
У 2011 році з’явився масштабний
освітній проект „Масові відкриті
„онлайн-курси“ (МООК), який називають справжньою революцією у сфері освіти. Проект дає всім
охочим відкритий доступ до різних
курсів найкращих викладачів все
світньо відомих вишів. Є повноцінні програми, іспити. Курси практично безплатні. Студентом може
бути будь-хто. Після курсів слухачеві поштою надсилають відповідний сертифікат. Нині існує кілька
платформ „онлайн-курсів“ університетського рівня. Три найбільших — Coursera, Udacity і edX, що
базуються в США. На курси Coursera
у 2012-му записалося понад мільйон студентів (у 10 разів більше,
ніж у 2011 році), серед них — понад
13 тис. українців.
— Що передбачає Концепція розвитку
дистанційної освіти в Україні?
— Концепція затверджена наказом
МОН України 20 грудня 2000 року
і передбачає створення в державі системи освіти, що забезпечить
розширення кола споживачів освітніх послуг, реалізацію принципу
„освіта впродовж усього життя“ та
індивідуалізацію навчання при масовості освіти. Концепція обґрун-

товує мету, принципи створення
і функціонування системи дистанційної освіти в Україні (СДО).
На першому етапі (2001 рік) йшлося про створення організаційної
структури, нормативно-правових
основ, матеріально-технічної бази
регіональних і локальних центрів
дистанційної освіти і т. д., а на
другому (2002 – 2003 роки) — про
повномасштабне розгортання дистанційної освіти, впровадження
системи ліцензування, атестації
і акредитації закладів, інтеграції
СДО України зі світовою системою тощо. У 2003-му Кабінет Міністрів України своєю постановою
затвердив Програму розвитку системи дистанційного навчання на
2004 – 2006 роки. У 2004-му МОН затвердило перше положення про ДН,
у 2013-му — друге, нове. Розвитку
дистанційної освіти в Україні сприяли й інші постанови КМУ та ВРУ.
Нині організаційна структура
СДО України охоплює Раду з питань
моніторингу розвитку дистанційної
освіти при КМУ, координаційну
Раду МОН з питань дистанційної
освіти, Український центр дистанційної освіти на базі Київської
політехніки, регіональні центри
у Харкові, Львові, Одесі, Донецьку,
Дніпропетровську, Хмельницькому.
Центри ДН створені в багатьох вишах, зокрема і Львівському інституті менеджменту.

У Політехніці
— Наскільки Політехніка готова до
впровадження ДН?
— Віртуальне навчальне середо
вище (ВНС) Політехніки базується на платформі Moodle (Modular
Object-Oriented Dynamic Learning
Environment) — модульне об’єктноорієнтоване динамічне навчальне
середовище. Це класичний клієнтсерверний Web-додаток, орієнтований передовсім на організацію
взаємодії між викладачем та студентом і керування дистанційними
курсами. Основними перевагами
Moodle є безкоштовність використання, широкі функціональні
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можливості, можливість організації форумів і чатів; різні студенти
можуть спільно працювати з документами, а викладачі використовувати вбудовані у систему засоби
розробки курсів. Система відповідає
сучасним стандартам у сфері ДН, зокрема найбільш розповсюдженому
SCORM. За результатами опитування Centre for Learning & Performance
Technologies, у 2012 році професіонали віддали системі Moodle 11 позицію в ТОП-100 інструментів для
проведення навчання та 1-шу в категорії краща система керування
курсами ДН.
Зараз у ВНС Політехніки представлено 640 сертифікованих навчально-методичних комплексів
(НМК), на етапі завершення — понад 1500. Однак всі вони ще не пристосовані до ДН. Існують і технічні
проблеми щодо забезпечення інтеракції студент — викладач у режимі
реального часу. Нормативне забезпечення ДН в університеті відсутнє (загалом в Україні потребує
суттєвого вдосконалення), наразі
й обмаль викладачів із необхідними
навиками.
— Коли на грудневому засіданні Вченої ради йшлося про дистанційну освіту, акцентували на розвитку ВНС.
Що слід зробити, аби технологія ДН
почала повноцінно функціонувати?
— Важливим є усвідомлення —
з боку і адміністрації, і науково-педагогічного персоналу — необхідності впровадження ДН. Тут потрібна копітка роз’яснювальна робота.
Підґрунтям для цього є ухвала Вченої ради університету від 24 грудня
2013 року про доцільність впровадження дистанційної форми навчання у виші. Базовим для відпрацювання технології ДН визначено
ІКНІ як найбільш підготовлений навчально-науковий інститут. Також
треба розробити систему заходів поетапного впровадження ДН і забезпечення його якості, адаптувати до
цієї технології розроблені НМК, забезпечити підвищення кваліфікації
викладачів, терміново напрацювати
нормативну базу. Актуальним є і доопрацювання базових інформаційних систем та сервісів, придбання
додаткових, найновіших засобів.
Інформаційні технології розвиваються бурхливо — не можемо на
це не зважати. Пригадуєте, в казці
„Аліса в країні чудес“ є вислів: „доводиться бігти щодуху, щоб тільки

залишитися на тому ж місці, а щоб
потрапити в інше місце, потрібно
бігти вдвічі швидше“. Це стосується
і нас, бо тільки починаємо розвиватись у напрямі ДН.
— Чи зміниться щось для Інституту
дистанційного навчання?
— Ця назва ніколи не відповідала
змісту діяльності інституту: це єдиний навчальний структурний підрозділ, який лише супроводжує студентів і не відповідає за якість їхньої
підготовки! Яке може бути майбутнє
в такого підрозділу?..
— Важко не погодитись із висновком
комісії з питань навчання, що технічні дисципліни не завжди можна опанувати на відстані. Певно, доречніше
говорити про поєднання дистанційних
і традиційних підходів?
— Маєте рацію. Для низки технічних дисциплін доцільним є саме такий варіант, адже для формування
практичних умінь і навичок необхідна робота на реальному обладнанні, проведення експериментів,
досліджень. Усього комп’ютерним
моделюванням не заміниш. Хоча
вже сьогодні існують системи лабораторного практикуму віддаленого
доступу, комп’ютерні тренажери,

які базуються на математичних
моделях досліджуваних об’єктів
і процесів, системи автоматизації
професійної, наукової діяльності
тощо, які студенти можуть використовувати для розв’язання практичних задач, що виникають у ході
курсового чи дипломного проектування.

Компетентний викладач,
самостійний студент
— Яка роль викладача у ДН?
— При ДН говоримо про зміну самого характеру процесу навчання:
цей підхід орієнтований на студен-
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та. А навчання — це самостійна
творча робота, здійснюється за індивідуальним навчальним планом,
який студент погоджує з викладачем. Воно може бути синхронним,
коли студент і викладач спілкуються в реальному часі у віртуальних
аудиторіях, або асинхронним, коли
студент сам регулює темп навчання і комунікує з викладачем залежно від виконання запланованих завдань.
Роль викладача у ДН є важливою. Він повинен розробити
і представити у віртуальному навчальному середовищі навчальнометодичні комплекси своїх дисциплін, також визначити основні методи навчання, розробити форми
контролю і критерії оцінювання
результатів навчання, ін. Викладач із лектора має перетворитися
в наставника — тьютора (опікуна), наукового керівника студента. Очевидно, потрібна певна кваліфікація, здатність працювати зі
студентами індивідуально. І, звичайно, відповідні інформаційні
компетенції: вміння використовувати інтернет-ресурси, самостійно
освоювати нові прийоми комунікації, застосовувати мультимедійні
засоби, брати участь у різних формах взаємодії, як-от відеоконференції.
— На студента лягає велика відповідальність…
— Співвідношення часу на аудиторну та самостійну роботу в середньому у світі становить 1:3,5.
Самостійна робота студентів є визначальною. Це робота з навчальними програмами, тестуючими
системами й інформаційними
базами даних. Крім електронних
підручників та посібників, ВНС
охоплює й мультимедійні засоби, засоби самоконтролю і самокорекції навчальної діяльності,
ін. Також студент взаємодіє з викладачем та іншими студентами,
і це спонукає належно готуватися
до дискусій. Однією з характерних
рис ДН є гнучкість. Кожен може
працювати стільки, скільки потребує. Як свідчать дослідження SPI
International for the Department
of Education, ДН може бути навіть
ефективнішим порівняно з традиційними підходами.
Підготувала
Ірина ШУТКА
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винаходи

Новий виток наукових досліджень
З
— Оскільки науковці кафедри працюють над синтезом і дослідженням
органічних сполук і функціональних матеріалів, яким притаманні
біологічна активність та комплекс
інших практично цінних властивостей, то моя основна мета — подавати ідеї і забезпечити умови для
їх реалізації,— говорить завідувач
кафедри професор Володимир Новіков. — Нам пощастило, що нашим замовником є держава. Торік
ми виграли грант Міносвіти і Кабінету Міністрів на проект розробки
нової біоцидної добавки до фарб,
яка допомогла б уберегти залізничні вагони і трубопроводи від біокорозії. Над проектом працювали
професор Віра Лубенець, доценти
Ростислав Мусянович, Наталя Марінцова і Святослав Половкович,
які, до слова, є фанатами своєї справи. Внаслідок наукових досліджень
вони винайшли добавку до фарби,
яка не лише рятує метал від корозії,
а й збереже для економіки України
близько 30 мільйонів гривень. Тож
грант посприяв розвитку наших наукових досліджень, і водночас ми
допомогли нашій лакофарбній галузі. Крім цього винаходу, запатентували багато інших наукових доробків, які допоможуть нам і Україні
вийти на міжнародний рівень. Сподіваємося на інноваційні кошти від
західних партнерів. Маємо домовленості із закордонними вишами,
зацікавленими в наших розробках.
Є у нас і спільні публікації, патенти,
а молоді науковці й аспіранти проходять стажування за кордоном за
кошти нашого міністерства, виборюють гранти інших держав.
— Що ще вдалося створити торік?
— Нашою гордістю є дієтичний
напій, який ми розробили біотехнологічним методом. Основою досліджень був тибетський грибок,
до якого ми долучили наші сучасні
розробки. Винахід вже пройшов ви-

| Світлина Катерини Гречин

а підсумками 2013 року кафед
ра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології — одна з найкращих
в університеті зі створення ряду
нових речовин як для промисловості, так і для медицини.

SSДоценти Наталя Марінцова
та Ірина Губицька (заступник
завідувача кафедри) досліджують
амінокислотні похідні нафтохінону

пробування і зараз Фармакологічний
комітет затверджує цю біоекодобавку
до дієтичних напоїв — продуктів молочного бродіння. Винахід ми подали
на патентування. Маємо винаходи
в галузі органічного синтезу, в біотехнології, фармацевтичній хімії.
Зокрема, вже запатентували пролонгований засіб проти алкоголізму
і наркоманії. Сьогодні залежні люди
мають великі проблеми із поверненням до нормального життя. Вони,
звичайно, отримують певне лікування, яке є дуже затратне і не завжди
ефективне. Наш винахід пройшов доклінічні і клінічні випробування, що
підтверджують його позитивний результат. До того ж, ним можна користуватися раз у місяць, а не щодня. Ми
зняли фільм про цей засіб, що має дивовижні результати, й відіслали його
в Росію і США. Наразі кращої пропозиції, ніж наша, нема. Серед синтезованих сполук нам вдалося виявити речовини з високою протигрибковою,
антибактеріальною та протираковою
активністю. Для нових потенційних
протиракових агентів ми запропонували ймовірний механізм реалізації
ефекту на основі докінгових досліджень. Маємо договір із медичним
закладом Москви, який надав нам
теоретично розроблені комп’ютерні
програми. Така міжнародна співпраця дає змогу не лише отримувати
задоволення від знайденого результату, а в майбутньому ще й дозволить
заробляти гроші. До прикладу, підписали договір про співпрацю з київ-

ським університетом ім. Т. Шевченка,
який має сучасну апаратуру: ми їм даватимемо свої зразки фітоекстрактів із екологічно чистих лікарських
рослин, а вони досліджуватимуть їх.
Маю надію, що будемо тісно співпрацювати з відділом комерціалізації наукових досліджень, що є при
Українському науково-технічному
центрі, адже маємо чимало наукових
розробок, які можуть принести користь, та коштів на їхню реалізацію
у нас нема. Мабуть, проблема полягає
ще й у тому, що ми не вміємо себе добре рекламувати.
— А Україна зацікавилася вашим винаходом?
— На превеликий жаль, держава
цими питаннями не цікавиться. Це
трохи дивно, адже проблеми чималі (найбільше наркозалежних живе
на півдні України). Багато коштів
для впровадження нашого винаходу
не треба. Зате США і Росія хочуть
з нами співпрацювати. Окремі компанії зі США навіть готові платити
за американський патент, тож ми
нині є на стадії перемовин.
— Працюєте над спільними проектами із закордонними науковцями?
— Звичайно, але плануємо вийти
на новий виток такої співпраці. Зокрема, маю намір і вже зробив перші кроки до створення такого собі
своєрідного товариства зацікавлених осіб, в яке б увійшли українці,
росіяни, німці, французи, литовці,
грузини, румуни, поляки, турки,
болгари. Сподіваюся, що ми всі разом працюватимемо над великим
європейським проектом створення
комбінаторної бібліотеки біологічно активних сполук і перспективних
препаратів. Об’єднавшись в один колектив, подамо спільний європроект
на створення нових ліків цілеспрямованої дії з урахуванням усіх сучасних досягнень: комп’ютерної техніки, комп’ютерного прогнозування,
досліджень зацікавлених закордонних вишів. Така співпраця допоможе
об’єднати зусилля, розумовий потенціал і високоточне обладнання.
Думаю, що координаційний центр
буде у Страсбурзі.
Катерина ГРЕЧИН
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молода наука

Леся Дорош:
„Ставлення до України
у світі змінюється щодня“
Д

оцент кафедри політології
та міжнародних відносин
Інституту гуманітарних та соціальних наук Політехніки Леся
Дорош називає себе академічним, а не прикладним політологом. Тому журналістів, які звертаються по коментарі, зазвичай
скеровує до колег на кафедрі.
Натомість охоче розповідає про
дослідницьку роботу, тішиться
успіхами своїх студентів та аспірантів і наголошує, що Львівська
політехніка формує дуже сприятливе середовище для розвитку
молодої науки.

„Маю дві альма-матер“
Після закінчення магістратури
та аспірантури в ЛНУ імені Івана
Франка, захистивши 2008 року кандидатську дисертацію на тему „Нормативні межі маніпулювання електоратом у виборчому процесі“, Леся
Дорош почала викладати у Політехніці. Тоді навіть не здогадувалася,
що через чотири роки (у 2012-му),
за результатами загальноуніверситетського конкурсу, її назвуть однією з найкращих молодих науковців
цього поважного вишу.
Більше шести років Леся Олексіївна викладає політологію для студентів різних навчально-наукових інститутів. Також веде власні спецкурси для гуманітаріїв, що стосуються
зовнішньої політики України та теорії міжнародних відносин. Для студентів, які навчаються за напрямом
підготовки „Міжнародні відносини“,
читає вузькоспеціалізовані дисципліни. Молодий політолог каже, що,
займаючись науковою роботою при
кафедрі й спілкуючись із колегами,
вчиться багато нового, тож рідними
називає одразу два виші: Франків університет і Львівську політехніку.
— У травні 2013 року захистила кандидатську дисертацію моя
перша аспірантка Юля Олійник.
На власному досвіді ми відчули, як
важливо, коли університет підтримує своїх молодих науковців, че-

рез оплату відряджень сприяє їхній
участі у конференціях, і загалом —
наскільки це престижно виступати
від імені Львівської політехніки, —
зазначає викладач.

Спрощення — небезпечні
Коло наукових зацікавлень Лесі Дорош доволі широке. Після порушеної у дисертаційній роботі тематики виборчих маніпуляцій, яка є на
перетині політичної психології та
досліджень електорального процесу, вона зацікавилася проблемами
забезпечення інформаційно-психологічної безпеки громадян та
держави загалом. Сьогодні ж, стверджує науковець, їй до душі політологічні дослідження міжнародних
відносин.
— Коментувати поточну політичну ситуацію — відповідальна справа: треба бачити події дуже
широко, вміти спроектувати їх на
історію і перспективу, „вловити“
основний момент, не знецінюючи
деталі. Я думаю, що до політологічних оцінок сьогодення не можна
ставитися легковажно, адже вони
впливають на рішення простих
людей і політиків. Поки що не відчуваю себе готовою до цього, тому
вибираю академічну політологію,
а не прикладну політичну аналітику. Нині цікавлюся аспектами стереотипного сприйняття держави на
міжнародній арені. Йдеться про те,
які стереотипи про Україну (спрощені, емоційно забарвлені уявлення) поширені у світі. Вони залежать
від дій влади, суб’єктів економіки,
іміджу, який офіційний Київ через
різні промоційні програми пробує
створити, від поведінки пересічних
громадян. Загальнодержавний стереотип не лише формує політику
міжнародного співтовариства щодо
України, а й накладається на ставлення до кожного українця за кордоном.
Якщо стереотипи негативні (наприклад, Україна — корумпована, бідна
держава), то не поважають представників нації, — наголошує політолог.

Як руйнуються
стереотипи
Не коментувати, але означити нинішню громадсько-політичну ситуацію фаховими термінами Леся
Дорош все ж погоджується.
— Зараз у світі відбуваються динамічні зміни в ставленні до України та українців. Щоденні випуски
новин, у яких цитують висловлювання про нас різних політиків
і громадських діячів світу, думки відомих аналітиків щодо можливостей розв’язання політичної кризи
в Україні свідчать, що світ зацікавився нами. Відбувається переоцінка уявлень про наш народ і владу.
Завдяки новітнім засобам масової
комунікації міжнародна спільнота
має нагоду в реальному часі бачити
те, що відбувається в Україні, і швидко реагувати на події. Євромайдани
в різних містах світу також привертають увагу і сприяють зміні ставлення до нас. Побачивши, що трудові мігранти вболівають за долю своєї
країни, до прикладу, італійці знатимуть, що ми не тільки працьовиті,
але й свідомі громадяни. Так руйнуються стереотипи. Але про остаточні результати можна говорити лише
тоді, коли процес перезавантаження
політичних відносин у нашій державі завершиться, — вважає фахівець.
Водночас ідеться не тільки про
стереотипне сприйняття України.
Більшість українців дуже загально
уявляють собі Європу, бо не були
там. Негативно в свідомості людей
відображаються голослівні заклики
Заходу до українських можновладців, без запровадження санкцій, яких
очікують на Майдані. Щоб подолати
ці стереотипи, на думку політолога,
варто спростити візовий режим, щоб
ті, хто керується „сухою“ статистикою економіки чи сфальшованою
інформацією, зрозуміли, що таке
справжні європейські цінності.
Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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АЛЬМА-МАТЕР

до 170-річчя Політехніки

Тим, хто вчиться, треба допомагати
П

ро шлях від гуманітарія до технаря, про Політехніку в минулому і науку
конкурентоспроможності для студентів сучасних — у розмові з почесним професором Львівської політехніки Йосифом Андрійовичем Захарією.
Він випускник Політехніки, один із перших працівників радіотехнічного
факультету (нині ІТРЕ): працював на різних кафедрах (найдовше на кафедрі
теоретичної радіотехніки і радіовимірювань); кілька років тому залишив
кафедру радіоелектронних пристроїв та систем, був заступником декана
факультету (1974 – 1998 рр.), водночас секретарем Ради РТФ. У його доробку
понад 200 наукових публікацій, 6 книжок. Крім радіотехніки, Йосиф Андрійович має ще одне давнє захоплення — краєзнавство: до пізнання Львова
свого часу активно залучав студентів, рідному селу Добрівляни на Дрогобиччині присвятив книжку.

Від захоплення
до професії
— Я закінчував гуманістичний
ліцей Дрогобицької гімназії імені
І. Франка. Лише впродовж останнього навчального півроку (коли
з січня 1940-го гімназію перевели
на середню школу), проявилося
моє захоплення математикою і фізикою — дисциплінами, яких в ліцеї не було. І це захоплення стало
визначальним. А ще до вступу на
мене колосальне враження справив головний корпус Політехніки.
Тож коли на вокзалі в Дрогобичі
я побачив оголошення про набір
у Політехніку, відразу надіслав
заяву, атестат зрілості — на спеціальність електровимірювальні
прилади електротехнічного факультету (радіотехнічної спеціальності на факультеті тоді не було);
за тиждень отримав повідомлення:
„зарахований“.
Студентів-електриків на першому курсі в 1940-му було дуже багато.
Майже все навчання відбувалося
польською; після української гімназії для мене це було дивно. Але тоді
у Львові поляків була більшість. Та,
мушу сказати, стосунки між студентами існували коректні; поляки вміли задати такий тон. І мені то дуже
подобалося. Пізніше, в окупаційний
період, того вже не було.
У гуртожитку я мешкав зі студентами-електриками із Золочева,
Зальцманом і Бархманом. Зальцман
справив на мене велике враження:
дуже багато знав про Політехніку.
Не раз казав: „Zacharia, ty nic nie
wiesz, kto to jest Fryze, kto to jest
Bartel!“ Агітував піти на лекції професора Фризе. Якось я зважився. На

величезному лабораторному столі
було приготовлено експеримент.
Прилади зі шкалами великого діаметра дозволяли слідкувати за напругою і струмом навіть із „бантів“
великої аудиторії, де загалом перебувало, певно, до 200 студентів. Демонстрації електричних процесів
у реальних схемах, як і оригінальна подача професором матеріалу,
були наглядними і захоплювали,
хоч я не все розумів (нічого схожого потім я не бачив ніде…). Під час
німецької окупації професор Фризе
вже мав дуже мало годин і замість
експериментів розказував… електротехнічні анекдоти й історії зі
своєї практики. Але щоб скласти
екзамен, треба було знати 5 томів
його скрипту — 2500 сторінок!..
На третьому курсі електрики поділились на дві групи — сильних
і слабких струмів. Я перейшов на
слабкі: мені здалося, що електротехніку зможу осилити сам, а от що
таке радіотехніка і телефонія, — не
мав поняття… Наша група захоплювалася матричними методами
аналізу радіотехнічних мереж, про
які на четвертому курсі нам зокрема
читав професор Юрій Теофанович
Величко.

той, хто хоче, студент може і не
вчитися… Але такий студент не
лише програє на ринку праці, не
витримує сучасної технічної конкуренції, а й деморалізує інших
студентів.
А з другого боку, на моє переконання, студентам, які вчаться, треба
помагати. Крім стипендії, студент
мав би мати безплатний гуртожиток, допомогу — і не тільки від
профспілки, держави, але й із різних
фондів. Якщо студент не відчуває
підтримки, думає про те, як заробити на хліб, він занедбує навчання,
не може себе проявити, показати,
що може і вміє. А тим часом саме на
студентській лаві він шукає — і знаходить — своє місце в суспільстві.
Всіляко допомагати студентам мають викладачі: робити доступними
матеріали зі своєї дисципліни, давати надпланові консультації і т. д.
Але й вимагати мусять відповідно.
Багаторічний досвід підтверджує
істину про складність навчального
процесу. Тому конкретний матеріал дисципліни доцільно нагадувати
студентам при кожній нагоді і в різних формах (приклади з практики,
анекдоти).

Допомагати,
але й вимагати

Реальні прилади,
а не віртуальні моделі

— Коли я працював у деканаті РТФ,
був також наставником групи. Вважаю кураторство дуже позитивним
моментом. Я розумів, що студентам
багато дозволено, але категорично заборонено провалювати навчання — то абсолютна істина. Та
пізніше, в часи незалежності, став
домінувати інший підхід: вчиться

— Юрій Теофанович часто нагадував, що probieren geht über
studieren, тобто надавав перевагу експерименту перед теорією.
Я глибоко переконаний: вчитися
треба на реальних приладах (апаратурі), а не віртуальних моделях.
Нині в лабораторіях студенти часто працюють з готовими макета-
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ми, моделюють роботу на екрані
комп’ютера, отже не формують
схему дослідження. Така практика
недостатньо доповнює теоретичну
підготовку. Студенти переважно не
знають високоефективних сучасних обчислювальних програм (як
MATLAB), не вміють розв’язувати
складні задачі. Думаю, викладачі
мали б вимагати цього, підтягувати
студента.
Друге: наші студенти слабо знають практику. Я особисто ще з 5-го
курсу три роки працював у експериментальній лабораторії професора Харкевича (це була НДЛ-1 —
перша у Політехніці науково-дослідна радіотехнічна лабораторія,
що існує й нині як НДКІ ЕЛВІТ).
Саме там я зрозумів, що таке радіотехніка: налагоджував приймачі,
проектував і монтував апаратуру;
моє дослідження транзитронного
генератора було застосоване у розробках лабораторії. Нині, коли замість ламп домінують мікросхеми,
такий безпосередній досвід мав би
інший характер, проте є не менш
важливим. Чи зуміє випускник-радіоспеціаліст власноруч змонтувати і налагодити функціональний
прилад на основі мікросхем, —
дискусійне питання…
Студенти виконують курсові
проекти, але не уявляють, наскільки їхня реалізація може відрізнятися від проекту. Свого часу у Варшавській політехніці на кафедрі
мікроелектроніки мені оповіли, як
усувають цю прогалину: кафедра
замовляє виготовлення функціо-

АЛЬМА-МАТЕР

нальної мікросхеми за проектом
студента, і він експериментально
досліджує, наскільки результат
відповідає задуму. Студент бачить
у дії те, що вчить, — і то додає йому
віри в себе, впевненості. У нас, на
жаль, ця актуальна проблема не вирішується.

Інженер має працювати
постійно
— Наші студенти, на жаль, не приготовлені до самостійного навчання, підвищення кваліфікації. Розвиток техніки, зокрема радіотехніки,
шалено летить уперед. Як навчити
студентів цікавитися технічними
новинками? Коли я був заступником декана, за сприяння бібліотеки
Політехніки на кафедрі ТРР організував Студентську картотеку журнальних радіотехнічних публікацій,
які, власне, і дають уявлення про
найновіші досягнення в науці. Із
радіотехнічних журналів студенти
виписували бібліографічні карточки і формували картотеку, за заголовками ознайомлювались із радіотехнічними новинками. З часом
починали усвідомлювати: вивчене
в студентські роки — то не все, для
життя треба знати більше, треба постійно працювати.
На мою думку, важливо давати
студентам те, чого їм бракує. Як
наставник групи я свого часу, наприклад, вів уроки доброго тону
(у гостях, офісі й т. д.). Потім, зрозумівши, що, закінчуючи навчання
у Львові, випускник часто не знає
міста, я почав читати студентам
лекції про Львів, а влітку організовував екскурсії містом, адже добре
знаю його історію, архітектуру. Зокрема водив студентів на Личаків.
Під час відвідин Личаківського
некрополя студенти почали запитувати, що таке Цвинтар орлят, —
тож я мусив прочитати для потоку
цикл лекцій про визвольну боротьбу у Львові. Крім цього, у нас були
й поїздки по історичних місцях, зокрема до Маняви.
Якось зазначив ректор Львівської
політехніки Юрій Бобало, що наші
випускники живуть переважно тим,
що засвоїли у виші, тому в умовах
технічного прогресу, для розвитку
держави не можемо в університеті
не зважати на це.
Записала
Ірина ШУТКА
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наш календар
21 лютого — Міжнародний день
рідної мови.

Пам’ятні дати
20.02.1054 — помер Ярослав Мудрий, великий князь Київської
Руси, видатний політичний діяч,
просвітитель.
20.02.1651 — загинув у бою брацлавський полковник Данило Нечай, герой національно-визвольної війни 1648 – 1654 років.
20.02.1844 — народився Людвіґ
Больцман, австрійський фізик,
один із засновників статистичної
фізики і фізичної кінетики.
20.02.1888 — народився Василь
Барвінський, український композитор.
20.02.1889 — народився Левко Ревуцький, український композитор
i педагог.
20.02.1905 — народився Улас Самчук, видатний український письменник.
21.02.1942 — у Києві німецькі окупанти розстріляли Олену Телiгу,
українську письменницю.
21.02.2007 — помер Юрій Рудавський, ректор Львівської політехніки (1991 – 2007).
24.02.1865 — народився Іван Липа,
український письменник i громадський діяч.
24.02.1917 — народилася Тетяна
Яблонська, українська художниця.
25.02.1871 — народилася Леся Українка (Лариса Косач-Квiтка), геніальна українська поетеса i драматург.
25.02.1887 — народився Лесь Курбас, видатний український актор,
режисер, педагог, теоретик театру.
25.02.1905 — народився Павло Вірський, український балетмейстер.
25.02.1909 — народився Микола
Климишин (псевд. „Непоборний“),
український політичний діяч, член
ОУН у Галичині.
25.02.1939 — помер Василь Данилевський, український фізіолог,
академік АН УРСР.
25.02.1954 — помер Юрій Яновський, український письменник,
драматург, кіносценарист.
25.02.1964 — у Нью-Йорку помер
Олександр Архипенко, український живописець i скульптор світової слави.
26.02.1886 — народився Ґеорґій Нарбут, видатний український графік.
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ТЕХНОЛОГІЇ

вікіювілей

Плюси і мінуси „вільних“ знань
П

опри те, що Українській Вікіпедії нещодавно
виповнилося 10 років, а за кількістю статей
вона посідає третє місце серед слов’янських
мовних розділів проекту і 16 — у світі, потребу
в авторах-волонтерах вільна мережева інтернетенциклопедія відчуває завжди. Як і навіщо долучатися до створення Вікіпедії? Хто її наповнює?
Щоб відповісти на ці запитання, ми відшукали
деяких львівських її творців.

Статті Вікіпедії можуть
писати і редагувати всі
охочі. Десять основних
Вікізаповідей для авторів-початківців пропонує
член правління ГО „Вікімедіа Україна“, львів’янин
Юрій Булка. Він наголошує, що опублікований
у Вікіпедії матеріал належить до загального користування на умовах двох
вільних ліцензій: Creative
Commons Attribution
Share-Alike 3.0 Unported
та Ліцензії GFDL. Якщо
коротко, то це означає, що
весь контент вільної енциклопедії може використовувати будь-хто і будьде, навіть із комерційною
метою (наприклад, як інформацію про автора мелодій на компакт-дисках).
Пропонувати для Вікіпедії
можна текст, який є частиною суспільного надбання, або той, який ви написали самі. Це може бути
переказ чиєїсь статті, яку
варто зазначити як джерело, щоб адміністратори інтернетенциклопедії
змогли впевнитися у правдивості даних. Певною мірою це страхує статтю від
видалення. Заохочується
також переклад інформації з інших мов.
— Вікіпедисти радять,
перед тим, як писати про
щось, пошукати подібні
статті в іншомовних розділах проекту й, за бажання, просто перекласти їх
української мовою. Це
хороша думка, бо коли
йдеться про американське кіно чи британського

вокаліста, то, певна річ,
англійці напишуть про
нього краще, ніж ми, —
пояснює доцент кафедри
соціальних комунікацій та
інформаційної діяльності
ІГСН Львівської політехніки, один із авторів Вікіпедії та активний її пропагандист серед студентства
Юрій Сєров.
Також Юрій Булка радить авторам дотримуватися нейтральних точок
зору, уникати образ та
вірити в те, що більшість
людей стараються допомогти проекту, а не псувати його. Будь-які помилки,
допущені при написанні
або редагуванні статей,
можна обговорити з іншими авторами у розділі
„Обговорення“, спілкуватися — у „Кнайпі“. Є розділи Вікіпедії, де можна
переглянути історію ре-

дагувань матеріалу чи повернутися до попередньої
версії. Щоб користуватися
всіма можливостями платформи, варто зареєструватися, вказавши своє ім’я
або псевдо, електронну
адресу тощо. Таким чином вільна енциклопедія
виглядає як профільна тематична соцмережа, в якій
користувачі об’єдналися
заради корисної справи.

— Для того, щоб статтю не забракували, варто
вибрати те, про що написати радять. Це слово
світиться в інших матеріалах червоним кольором.
Також важливо бути зареєстрованим, бо тоді до вас
більше довіри в адміністраторів, вам оперативно повідомляють про те,
що статтю пропонують
на видалення. Треба посилатися на авторитетні
джерела, не публікувати
первинних досліджень.
Було таке, що якийсь фахівець написав книжку
про львівських науковців і просто опублікував
її по розділах книги, не
здійснивши розмітки,
що використовується для
оформлення тексту у вікі-системі. Адміністратори все це стерли. Хоч,
по-моєму, краще було б
залишити, — колись
хтось би поправив. Так
само зі статтею про нашу
кафедру вийшло. Я її написав, але адміністратор
забракував, бо кафедра,
на їхню думку, занадто
дрібна структура в системі вишу. Водночас, сторінка про кота Сімпсонів
із мультфільму має право
на існування. У деяких
випадках я цієї логіки не
розумію, — каже Юрій
Сєров.
Зазвичай, адміністратори Вікіпедії, серед
яких — також різні за фахом та рівнем освіти люди,

„світитися“ не люблять
і реєструються під псевдо.
Уявляєте, якби статтю написав ректор, а аспірант
якогось інституту забракував її і видалив?
Студенти кафедри
СКІД обов’язково повин
ні вміти створювати вікістатті, бо це завдання
їхнього спецкурсу. Статті
до Вікіпедії вони пишуть
замість рефератів, а часом
і курсових, які, вважає викладач, надто просто стягнути з інтернету.
— Стаття
Вікіпедії — це зразок найкращого реферату. Там нема
„водички“, більш-менш
добрий фактаж, логічна
послідовність викладу,
надійні джерела. Звісно, довіряти на всі 100
вільній енциклопедії не
варто, бо те, що її може
писати будь-хто, — не
тільки плюс, а й великий
ризик. Адже виходить, що
професор і школяр стають
рівноправні. Було таке, що
в англомовній версії матеріалу про Львів йшлося про
те, що українці-львів’яни
винищували євреїв. Коли
це зауважили, то піднялася ціла інтернет-війна.
В такому разі інформацію
виправляють, а сторінку
забороняють редагувати.
Так само сталося зі статтею про Ірину Фаріон: її
надто багато і не завжди
коректно правили, — розповідає політехнік.
Вікіматеріали власних
студентів Юрія Сєрова позитивно вражають зрідка.
В основному, каже, молодь недопрацьовує: або
лінується, або не розуміє,
що творити україномовний вікіпростір — патріотично і навіть, часом, вигідно, бо через Вікіпедію
можна рекламувати фірму
або виш.
Анна ГЕРИЧ
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євромайдан

Мирний наступ зустріли пострілами

М

инулий тиждень пройшов в очікуванні. Не відбувалося активних
дій ні з боку активістів Євромайдану, ні з боку силовиків. На вів
торок було заплановане засідання Верховної Ради, на порядок денний
якого опозиція вимагала поставити питання про зміни до Конституції. Паралельно готувався мирний похід протестувальників під будинок парламенту, який розпочався о 8.30. Вже о 10.36 з’явилося повідомлення, що „на перетині Шовковичної та Лютеранської стріляють.
Повідомляють про снайпера на даху. Є один постраждалий“. Почалося протистояння з силовиками.

17 лютого, коли завершувався термін дії так званого закону про амністію, усі затримані, кому запобіжний захід змінили з ув’язнення на
домашній арешт, могли опинитись
під загрозою повернення в СІЗО,
якщо до цього часу активісти не
звільнили б адмінбудівлі та вулицю
Грушевського. І вже в суботу протестувальники звільнили будівлю
Київської міської державної адміністрації й частину вулиці Грушевського. В. о. голови КМДА Володимир Макеєнко запевнив, що жодних
претензій (зокрема й матеріальних)
до євромайданівців немає, адже це
власність громади, а „охочі відремонтувати будівлю уже стоять
у черзі“. Активісти звільнили також
ОДА у Львівській, Тернопільській,
Івано-Франківській областях та будівлю облради у Полтаві.
Олег Тягнибок пояснив, що будівлі було звільнено з огляду на
позицію західного співтовариства
і церковних ієрархів. У спільному
зверненні, яке підписали предстоятель УПЦ КП Філарет, глава
УГКЦ Святослав (Шевчук) та пре-

зидент Всеукраїнського союзу церков християн віри євангельськоїп’ятидесятників (ВСЦ ХВЄП) Михайло Паночко, зазначається, що
для подолання кризи в Україні треба
якнайшвидше зробити три основні
кроки. Насамперед представники
держави мають закрити щодо всіх
учасників протестів кримінальні
провадження та скасувати стягнення, пов’язані з масовими акціями.
По-друге, протестувальники мають
добровільно звільнити адмінбудівлі
та забезпечити допуск осіб, які там
працюють, до своїх робочих місць.
Також має бути розблоковано вулицю Грушевського у Києві. По-третє,
на думку очільників церков, влада,
опозиція та авторитетні представники громадянського суспільства
(наприклад, ініціативна група „Перше грудня“ та інші) шляхом плідного діалогу в найкоротший термін
мають узгодити взаємно прийнятну
політико-правову модель врегулювання конфлікту заради припинення кровопролиття, відновлення верховенства права і конституційного
ладу, повернення повноти прав

і свобод громадян, збереження територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.
Силовики також відступили з вулиці Грушевського до будівлі Уряду.
У вівторок мало розпочатися засідання Верховної Ради. Опозиційні
політики закликали протестувальників під стіни парламенту, аби
змусити депутатів ухвалити зміни
до Конституції.
„Чи вірю я в результативність
перемовин? Практично — ні. Вистачить слів. Треба дії. Тому ніяких
перемовин у кабінеті спікера Рибака.
Виносимо в залу постанову і голосуємо — поіменно“, — заявив Арсеній
Яценюк під час недільного віча на
Майдані у Києві. „У 2010 році в Україні було здійснено державний переворот. Його учасники — судді КСУ, які
виконували незаконну вказівку чинного Президента Віктора Януковича.
Це була спроба конституційного перевороту, і вона має розслідуватися
і бути покарана“, — заявив він. Таким
чином, щоб виправити це беззаконня, „у вівторок Верховна Рада має
поставити на голосування постанову про відновлення редакції Конституції 1996 року, оскільки її ніхто не
змінював — ані уряд, ані парламент,
ані український народ“.
На момент верстки газети триває
протистояння протестувальників із
силовиками та „чоловіками спортивної статури“.
Тетяна ПАСОВИЧ

рада просвіти інформує

У Політехніці запанує дух Шевченка
М
инулої середи відбулося тра
диційне щомісячне засідання
ради Товариства „Просвіта“.

Рік формування в Україні активного
громадянського суспільства припадає на 200-річчя від дня народження
Тараса Шевченка. Й університет загалом, і кожен підрозділ запланували
чимало заходів на вшанування постаті
Великого Пророка. Зокрема, Шевченківський вечір, у якому візьмуть участь
усі колективи Народного дому „Просвіта“, відбудеться 11 березня в най-

більшій залі Політехніки у першому
корпусі. На 4 березня заплановано фінальні Шевченківські читання, де будуть визначені переможці конкурсу.
До цього часу весь університет
має бути пройнятий духом Кобзаря:
заплановано почепити банери з цитатами Т. Шевченка на головному
корпусі, у різних корпусах між поверхами, поміж заняттями читатимуть
вірші та співатимуть пісні на слова
поета. Заплановано виставку речей,
пов’язаних із Кобзарем (книги, вишивки, картини, малюнки тощо).

Заступник голови Товариства Надія Любомудрова проінформувала,
що триває збір коштів для допомоги
Євромайдану (кімн. 237 головного
корпусу), а також відзвітувала про
вже переказані кошти (за цей час
політехніки зібрали 80 тис. грн.). За
ухвалою Ради, зі збірки „Просвіти“
надаватиметься адресна допомога
конкретним постраждалим, які цього потребують. Усі перекази підтверджені відповідними звітними фінансовими документами.
Т. П.
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лицарі духу

До останнього подиху зберіг
вірність Церкві
Н

априкінці минулого року храм священномученика Йосафата Коциловського в Стрию, урочисто освячений у липні 2012-го, попов
нився іконою з частиною мощів блаженного. Ця подія, можливо, не
привернула б моєї уваги, бо, власне, церковне життя — не надто поширена тема публікацій в українських ЗМІ, якби вона не стосувалося мого
рідного міста й останнього греко-католицького єпископа Перемиської
єпархії (до її фактичного знищення 1946 р.) Йосафата Коциловського,
який 1947 року загинув мученицькою смертю в сталінському концтаборі неподалік Києва і про якого вже давно хотіла розповісти нашим
читачам. І ось, завдячуючи цьому інформаційному приводу, саме з блаженного Йосафата Коциловського ми розпочнемо цикл публікацій про
незламність духу провідників і вірних Української церкви.

Вибір шляху
Владика Йосафат народився 3 березня 1876 року у селі Пакошівка
біля міста Сянока (тепер Польща).
При хрещенні отримав поширене
на Лемківщині ім’я Йосиф. Його
батько Петро Коциловський успішно поєднував хліборобську працю
з активною участю в політичному
і громадському житті, був депутатом
Галицького крайового сейму. Мати
Катерина Косар-Коциловська походила зі священичої родини. Але
син Катерини й Петра перш, ніж
знайти своє покликання, пройшов
свою дорогу випробувань і пошуку
місця в житті: гімназія, участь в організаціях, які ставили собі за мету
національну самостійність України,
юридичний факультет Львівського
університету, офіцерська школа
у Відні, служба в чині підпоручника у Львівському гарнізоні. І тільки
тоді, коли відчув своє душпастирське призначення, Йосиф Коциловський 1901 року розпочав філософсько-теологічні студії в Римі.
У роки навчання був одним із найсумлінніших семінаристів, опанував
німецьку, італійську, французьку
і латинську мови, працював бібліотекарем, редактором журналу „Записки питомців руської Колегії у Римі“.
1903 року здобув докторат із філософії, 1907-го — з теології. Вже 9 жовт
ня того ж року прийняв святу Тайну
Священства і розпочав працю професором догматичного богослов’я та віце-ректором семінарії у Станіславові
(тепер Івано-Франківськ).
Прагнення постійно вдосконалюватися у христовому вченні

1911 року приводить отця Коциловського до Крехова, де він вступає до
новіціяту отців василіян, приймає
ім’я Йосафат і складає довічні монаші обіти. З того часу і до останнього
подиху провадить активну душпастирську і просвітницьку діяльність,
гартуючи свій дух у молитві і вірі.

Перемиський владика
Як стверджують історики, прихід
російських військ на західноукраїнські землі під час Першої світової
війни супроводжувався грабунками
матеріальних та історичних цінностей, зокрема корони-митри, що, за
переказами, належала королеві Данилові. Перемиський єпископ Костянтин Чехович не пережив окупації — 1916 року його земне життя
завершилося. За рекомендацією
Митрополита Андрея Шептицького,
який 23 вересня 1917 року особисто
здійснив у Перемишлі архиєрейські
свячення Йосафата Коциловського,
Рим призначає цього високоосвіченого і твердого у вірі монаха Чину
Святого Василія Великого на місце
усопшого владики.
Маючи за приклад жертовне служіння святого Йосафата*, чиє ім’я
прийняв, новий перемиський владика у своєму першому пастирському
листі від 12 листопада 1917 року**
так окреслив своє покликання:
„Хочу почати від святого Йосафата,
хочу почати зі святим Йосафатом,

щоб ласка, яку отримаю через його
заступництво в це велике свято,
скріпила моє серце для належного
виконання єпископського служіння. Бажаю, щоб святий відкрив мої
уста та прийняв під свій покров цілу
єпархію, щоб я на Його більшу славу
одного дня зміг сказати, що всі ласки, які я отримав для мого стада, завдячую Йому”.
З перших днів владика Йосафат
розпочав працю над розбудовою
єпархії. Найперше домігся звільнення з концтабору у Талергофі багатьох священиків і мирян, чим здобув велику прихильність парафіян.
Від 1918 року здійснював канонічні візитації до всіх своїх парафій.
1921 року заснував Духовну семінарію в Перемишлі. Найздібніших
вихованців посилав на студії в університети Рима, Інсбрука та міст
Франції. Постійно піклувався рівнем виховання й освіти священиків,
запровадив у семінарії викладання
аскетики, містики та щомісячні
наукові богословські диспути. Опікувався монашими чинами й згрома-

*С
 вященномученик Йосафат Кунцевич, ЧСВВ (у світі Іван Кунцевич) — святий Католицької Церкви, який сприяв піднесенню освітнього рівня духовенства та поглибленню релігійності населення. 12 листопада 1623 р. вбитий у Вітебську противниками унії.
** 1
 2 листопада — день св. свщмч. Йосафата.
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дженнями, сиротинцями, дитячими
садками й школами, які вели сестри
служебниці й василіянки, сприяв
творенню Марійських дружин.
Патріот рідного краю, єпископ
Коциловський завжди займав відкриту громадянську позицію. Як
член Української національної ради
в Станіславові підтримував УНР
і ЗУНР. Під час польсько-української
війни у жовтні 1918 року припинив
навчання в Перемиській духовній семінарії і благословив її вихованців
словами: „Ідіть! Я сподіваюся, що ви
сповните свій обов’язок“. У 30-х роках виступив проти пацифікації
українців польською владою.
З початком Другої світової війни Перемиська єпархія, через територію якої, згідно з пактом Молотова — Ріббентропа, пролягла
радянсько-німецька демаркаційна
лінія, розділилася: одна її частина
опинилася під німецьким володінням, а друга — під радянським. Частиною піднімецькою керував помічний перемиський владика Григорій Лакота, а єпископ Йосафат
залишився на території, яка стала
радянською. Вже тоді більшовики
готувалися до знищення Церкви
й заарештували та вислали 20 священиків. Владику викликали на допити, намагаючись зламати його
дух, та він залишався непохитним
у своїй вірі і діяльності.
Коли на зміну більшовицькій
окупації прийшла німецька, перемиський єпископ переконався, що
гестапо нічим не відрізняється від
НКВД — 27 священиків ув’язнили,
двох розстріляли. Виявивши випадки переховування євреїв греко-католицьким духовенством, гітлерівці
двічі допитували владику і змушували його закликати українців до
співпраці з окупантами, а коли він
відмовився — заборонили проводити канонічні візитації.
Після відступу гітлерівських
військ українці Посяння, Лемківщини, Холмщини, Любачівщини залишилися під Польщею, де зазнавали
жорстоких знущань аж до фізичного знищення та примусового переселення з рідних земель. Церква, як
могла, боронила своїх вірних, і за
це священики ставали найпершими жертвами польської влади та її
воєнізованих формувань. Не менш
переслідуваною була УГКЦ й у Радянській Україні.
Йосафат Коциловський домігся
візиту до представників радянської

влади в Перемишлі з проханням
надати йому можливості контакту
з вірними своєї єпархії, що залишилися по той бік кордону. Водночас він передав двома посланцями
в американське і британське посольства інформацію про жорстокі
утиски й порушення прав людини
і прохання про допомогу.
Владика був свідомий своєї місії і небезпеки, на яку себе наражає. І небезпідставно — 21 вересня
1945 року його заарештувала польська служба безпеки, а потім передала в руки НКВД. Духівника звинувачували у різних вигаданих злочинах,
змушували відректися від греко-католицької віри, вимагали, щоб він
очолив керівництво так званого
Собору у Львові, який мав би „саморозпустити“ УГКЦ та возз’єднати її
з Московським патріархатом, та він
залишався незламним. Невдовзі
його звільнили з ув’язнення.
Передбачаючи новий арешт,
владика Йосафат під час конференції польських єпископів у Ченстохові передав заяву вірності папі
Пієві XIII: „У випадку мого арешту
й заслання покірно прошу передати Святішому Отцеві, що складаю
у його стіп вияв моєї вірності і цілковитої відданості до останнього
удару мого серця, благаючи посинівськи його батьківського благословення“.
І як тільки владика повернувся
з конференції, до нього прийшла
польська поліція, заарештувала та
силоміць вивезла в Радянську Україну. Перемиського єпископа переводили з однієї тюрми до іншої, над
ним знущалися, доки він важко не
захворів. Тоді комуністична влада,
зрозумівши, що не зможе зламати
силу духу душпастира, запроторила його до концентраційного табору
у селі Чапаївка біля Києва.
Владика Йосафат передчував свій
кінець і напередодні свята свого небесного патрона кілька днів проводив реколекції. Помер 17 листопада
1947 року.

Одіссея праху
священномученика
Стрийський священик Йосафат Каваців (світське ім’я Василь), який
1977 року перевозив мощі владики
Коциловського в Галичину, згадував
про свою зустріч із заступницею ігумені Покровського монастиря, яка
1947 року відвідувала в таборі київ-
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ського православного владику. Від
нього вона довідалася, що там також
сидить уніатський владика Йосафат
Коциловський. Православний владика просив сестер приносити передачі і для нього. „Одного разу, коли
сестри принесли посилку, владика зі
смутком в голосі сказав, що 17 листопада 1947 року заснула вічним
сном свята людина — уніатський
владика Йосафат Коциловський“
і порадив викупити тіло померлого, щоб його не поховали у спільній
могилі. Монахині так і зробили,
а на могилі посадили дерево, щоб
запам’ятати місце.
Згодом священики з Рудок та
Стрия таємно перенесли рештки
єпископа на Личаківський цвинтар
у Львові і перепоховали їх у польській могилі. 29 травня 1986 року
отець Каваців перепоховав прах
владики у родинному гробівці своїх
батьків у селі Яблунівці біля Стрия.
Василь Каваців працював бухгалтером у Стрийському будинку
вчителя, а священичий чин сповняв
відповідно до умов існування катакомбної церкви. Пам’ятаю, як люди
розповідали, що КГБ вимагало від
директора звільнити його з роботи,
але той відмовився, аргументуючи
свою позицію винятковою чесністю
бухгалтера і бездоганним виконанням ним своїх службових обов’язків.
Це, однак, не стало перешкодою
для арешту підпільного священика
і його багаторічного ув’язнення, після якого отець Каваців повернувся
до Стрия і правив у Благовіщенській
церкві. Відійшов у вічність 4 червня
2010 року.
А блаженний Йосафат Коциловський, беатифікований Папою Римським Іваном Павлом II під час його
паломництва в Україну 2001 року,
знайшов вічний спочинок 12 серпня
2001 року в бічному престолі Серця
Христового у церкві Благовіщення
Пресвятої Богородиці в Стрию.
31 травня 2013 року стрийський
владика Тарас Сеньків передав частину мощів священномученика
Йосафата Коциловського до Катед
рального собору Перемисько-Варшавської архиєпархії УГКЦ в Перемишлі (Польща). Фрагмент мощів
блаженного знаходиться також
у храмі св. Василія Великого, що на
Львівській площі у Києві.
Ярослава ВЕЛИЧКО
У публікації використані
матеріали УГКЦ
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коротко

громадська позиція

Страйк як попереджувальна дія

К

ілька сотень львів’ян 13 лютого зійшлися на площі Ринок на одногодинний попереджувальний страйк. До акції долучилися також працівники міськради і студенти львівських вишів, підтримавши у такий
спосіб загальноукраїнський політичний страйк.

Чисельною колоною до страйкарів доєдналися і студенти Львівської політехніки на чолі з активістами Колегії
та профкому студентів і аспірантів.
Прагнення молоді до зміни надзвичайно складної політичної, економічної та соціальної ситуації в країні,
спонукало їх вийти на вулицю.
— Студенти вирішили підтримати загальноукраїнський страйк, щоб
продемонструвати власну позицію
щодо ситуації в державі. В нашому університеті навчається молодь
із різних куточків країни, і те, що
вони підтримують цей страйк, демонструє єдинодумство і спільну
мету. Не можу сказати, скільки саме
було учасників страйку, але коли ми
йшли, то наша шеренга займала пішохідну територію від кінця вул.
Дорошенка до перехрестя з вул.
Словацького, — розповів один із
учасників страйку, в. о. голови Ко-

легії та профбюро Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та
електронної техніки Роман Пришляк.
Окрім вимог, які люди написали
на транспарантах, було ще й чимало
виступів. Зокрема, перед громадою
міста виступив мер Львова, який подякував присутнім за активну позицію, наголосивши, що стратегічні
підприємства повинні працювати,
щоб кожен львів’янин був забезпечений теплом, водою, повинен мати
можливість громадським транспортом доїхати в школу чи лікарню.
Основні вимоги страйку збігаються з вимогами Євромайдану:
звільнення заручників, покарання
силовиків, відповідальних за побиття людей, новий уряд та конституційна реформа.
Наталія ПАВЛИШИН

традиції

„Коляда миру“ прозвучала
в храмі Св. Олексія

С

вято „Прощання з колядою“,
яке щороку організовує
Центр студентського капеланства, цьогоріч набуло глибшого
змісту. 12 лютого у студентському храмі бл. свщмч. Олексія
(студмістечко Львівської політехніки) лунала „Коляда миру“.

— Вечір „мирної“ коляди розпочався Божественною літургією.
Кожен із учасників, прославляючи
нашого Спасителя, доносив не просто коляду, а свою молитву за Україну, — наголосив голова Центру
студентського капеланства отець
Юрій Остапюк. — Готуючись до
„Прощання з колядою“, ми поставили собі за мету залучити якомога
більше різноманітних студентських
колективів. На жаль, повномасштабно задум не вдалося реалізувати,
оскільки чимало творчої молоді ще

досі перебуває у Києві. Та незважаючи на це, все ж учасниками свята
були студенти з різних львівських
вишів.
На святі молодь „САДу“ (Студентське академічне душпастирство) Львівської політехніки виступила з вертепом (з ним ще в січні
студенти гостювали в Блаженнішого Святослава), колядував хор храму бл. свщмч. Олексія, студентський
хор „Ватра“ Львівського національного університету ветеринарної
медицини та біотехнологій імені
С. З. Ґжицького, октет „Теофорос“
Львівської духовної семінарії Святого Духа. Дует студенток Політехніки представив коротку виставу
„Різдвяне дійство“, а діти прихожан
церкви продемонстрували „Обряд
ведення кози“.
Наталія ПАВЛИШИН

Минулого тижня в ЛНУ
ім. І. Франка відкрили патріо
тичну експозицію світлин
зі столичного Євромайдану.
Львівські студенти об’єднали їх
у виставку „Борітеся — поборете!“. До неї увійшло приблизно
30 фоторобіт, до кожної з яких
додали невеличку цитату із
„Кобзаря“.
14 лютого у Львові біля
пам’ятника королю Данилу
студенти провели акцію „Збе
режи Україні квіти — не руйнуй
первоцвіти“. Студенти-екологи
закликали вуличною акцією
у День закоханих звернути увагу
громадян на збереження червонокнижних первоцвітів України
й оголосити „бойкот“ проліскам.
Натомість пропонують дарувати
емоції „Подарую обійми — бережу першоцвіти“ або власноруч
виготовлені квіти.
Впродовж року у Львові за
плановані заходи, присвячені
200-річчю від дня народження
Т. Шевченка. Цілісний загальноміський проект „Шевченко
real“ передбачає втілення понад
13 інноваційних культурних,
мистецьких і освітніх проектів,
більшість яких відбуватиметься
у публічному просторі міста.
Від березня будівлю Львівської
міськради щомісяця прикрашатимуть видруки найкращих
графічних творів Шевченка
з анонсами значущих подій.
На першому банері буде автопортрет Шевченка з експозиції
Національного музею у Львові
ім. А. Шептицького. Інші графічні
роботи надасть Національний
музей Т. Шевченка у Києві. Ще
один цікавий проект: встановлення на вулицях, названих
іменами людей епохи Шевченка,
інформаційні таблички „Людина
епохи Шевченка“.
9 березня учні навчальних за
кладів Галицького і Шевченків
ського районів та учнівського
парламенту сформують живий
ланцюг. Він проходитиме від початку проспекту Шевченка, через центральну частину Львова
до вулиці Шевченка. Також біля
пам’ятника Кобзареві відбудеться учнівський флеш-моб „Читаємо Шевченка разом“.
За матеріалами інформагенцій
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студентський лідер

Без команди ти ніхто

А

ктивна діяльність нещодавнього випускника Інституту телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної техніки Львівської політехніки, голови
туристичного відділу Колегії та профкому студентів і аспірантів Миколи Брича відома багатьом завдяки чисельним різноплановим заходам, які за час свого
навчання в університеті він організовував та проводив.

— Ще у школі я був досить активний, входив до
учнівського парламенту,
був президентом школи.
Тож уже вступаючи до
Політехніки, був готовий, що крім навчання,
займатимуся ще й громадською роботою. На
першому курсі довідався
від старшокурсників і від
свого брата, який на той
час теж тут навчався, про
студентське самоврядування — мене це дуже зацікавило. Невдовзі після
знайомства з діяльністю
профбюро нашого інституту очолив спортивний
відділ профбюро ІТРЕ.
Перші спроби організації
різноманітних спортивних змагань були вдалими. Це дало можливість
знайти більше друзів, перезнайомитися зі студентами свого та й інших інститутів, — розповів про
початок своєї співпраці
з органами студентського
самоврядування Микола.
У 2010 році Микола
Брич став головою колегії
та профбюро ІТРЕ. Незважаючи на те, що в той час
„змагався“ за цю посаду із
досить сильним конкурентом (заступником голови
профбюро). Як сказав хлопець, вибори були цікаві
і сильні, до них довелося
серйозно готуватися. Та
перемога дала впевненість, що працює у правильному напрямку.
— Думаю, у значній
мірі успіху посприяло те,
що більшість студентів
була знайома з моєю роботою. Адже в ІТРЕ переважно навчаються хлопці,
які цікавляться спортом.
Звичайно, після того, як

очолив профбюро (обирали на цю посаду двічі),
то діяльність тематично
розширилася. Завжди старався, щоб навіть нудні,
на перший погляд, відділи були цікаві студентам.
До прикладу, розвиваючи
науковий відділ нашого
профбюро, завжди запрошував непересічних
людей, організовував
різнотематичні зустрічі,
спілкування із представниками компаній, щоб
студенти могли знаходити роботу за спеціальністю. Згодом мене обрали
до складу Студентської
ради Львова, — додав активіст.

Зараз Микола Брич
очолює туристичний відділ Колегії та профкому
студентів і аспірантів
Львівської політехніки.
Організовує для політехніків подорожі, наповнює
цікавинками їхнє дозвілля
та відпочинок. Він переконаний, щоб поїздка була не
лише пізнавальна, а й цікава, потрібно пам’ятати,
що крім історично-фактологічної складової, мусять
бути й розваги.
— Загалом у всій роботі
завжди намагаюся знаходити підхід, якусь особливість.
Також треба розуміти і бачити, хто з цілого потоку
активний, до кого прислухаються і за ким ідуть —

саме з цими людьми співпраця результативна.
Цьогоріч Микола став
віце-мером Студентської
ради з культмасової роботи. Хлопець має намір
і бажання робити серйозні
і масштабні заходи, які будуть цікаві більшій кількості людей. Один із планів:
разом із відділом молоді
та спорту міської ради провести змагання з графіті.
— У Львові є чимало
стін, які виглядають не
надто привабливо. Ми
хочемо, щоб молодь, яка
справді вміє гарно малювати, зобразила там різні
символи нашого міста.
Є приклад за кордоном, де
підземні переходи розмальовані під тематику міста.
Те ж саме можна зробити
і в нас. Адже у Львові є чимало підземних переходів,
якими користуються люди,
думаю, що їм було б приємно бачити не сірі стіни,
а якісь гарні картини. Це
також спонукатиме молодь
не обмальовувати архітектурні пам’ятки, а творити
красу в спеціально відведених місцях, — наголосив
мій співрозмовник.
У навчанні, як і в громадській роботі, Микола
Брич успішний. Зараз хлопець планує більш активно попрацювати в науковому напрямі, щоб у грудні вступити в аспірантуру:
— Звичайно, не завжди
все було легко. Бо справді,
чимало часу доводиться
витрачати на громадську
роботу. А в навчанні не
можна щось пропустити,
не вивчити, все мусить
бути систематизовано.
Тому не раз доводилося
працювати і ночами, щоб

пройти матеріал. Я також
здобуваю ще другу вищу
освіту на юридичному факультеті ЛНУ ім. І. Франка. До цього мене спонукнуло те, що під час громадської роботи доводиться
багато працювати з документами і виникають ситуації, коли треба знати
різні норми та закони. Також зараз працюватиму інженером на своїй кафедрі,
писатиму наукові статті.
У вільний час, якщо
сидиться вдома, хлопець
допомагає батькам. Також
йому подобається активний відпочинок, подорожі, спорт: грає баскетбол,
плаває (не один рік входив у збірну з плавання
Львівської політехніки),
любить читати, особливо
літературу, яка сприяє саморозвитку (нещодавно
дочитав психологічно-філософський твір Нікколо
Макіавеллі „Державець”).
— Завжди ставлю перед
собою мету, пишу план,
передбачаючи запасні варіанти. Знаю, що жодна
людина не може сама зробити щось, а тим більше
масштабну роботу — без
команди ти ніхто. Переконаний, що навіть із найбезглуздішої ідеї, якщо над
нею попрацювати, можна
зробити шедевр. Головні
принципи, за якими працюю: пунктуальність і,
як би це банально не звучало, зовнішній вигляд, який
зазвичай складає перше
враження про людину, —
поділився своїми „таємницями“ Микола Брич.
Наталія ПАВЛИШИН
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І музеї повинні ожити

Н

а третій колоквіум освітньої
програми з музеології під
назвою „Стратегія сталого розвитку: Чи потрібна вона музеям?“
13 лютого до львівського Державного природознавчого музею
НАН України приїхало більше
сотні музейників та представників активної громадськості.

Про історично й політично сформовані негативні передумови для стратегічного планування в українському середовищі, а також про власний досвід
консультування при створенні ефективних стратегій, зокрема, для Унівської та Несторівської груп і Громадського телебачення розповів заснов

ник експертної компанії „Про. Мова“
Євген Глібовицький. Ментальний
спадок Радянського Союзу, за словами доповідача, перешкоджає багатьом
організаціям приймати нові рішення,
необхідні для їхнього розвитку.
— Ми звикли, що „більше = краще“.
Тоді як світ ХХІ століття — це світ
якісних підходів: „інакше = краще“, —
стверджував Євген Глібовицький.
Напрацьовану стратегію Природничого музею окреслив для присутніх
його директор Юрій Чорнобай, а голов
ний зберігач фондів Наталія Дзюбенко презентувала результати проекту
„Природничий музей: від теорії еволюції життя до практики живого музею“.
А. Г.

у кадрі

Як відмовити диктатору
Ф
ільм чилійського
режисера Паоло
Ларраіна „Ні“, який
2012 був номінований
на кінопремію „Оскар“,
а згодом отримав чимало
схвальних відгуків на
Каннському кінофестивалі, 11 лютого в кав’ярні
„Штука“ представив для
глядачів свого кіноклубу
Олег Яськів.

Назва цього фільму —
одна з двох можливих
відповідей на запитання „Чи повинен
Піночет залишитися при владі?“, яке
диктатор виніс на референдум, будучи
впевненим у своїй перемозі.
Багаторазово історично доведеним
є факт про те, що будь-яка влада, базована на насиллі, рано чи пізно впаде.
Тому творці фільму не стільки наголошують на цій закономірності, скільки
показують механізм та логіку перемоги
над режимом. За 27 днів через 15-хвилинні телеролики опозиція має переконати суспільство сказати „ні“ своєму
страху перед системою, безкарності
силовиків, терору військових тощо.
Режисерові Пабло Ларраіну та його
команді вдалося надати фільмові вагу
універсальної кінопритчі, яка стала
більше, ніж просто історичним фільмом про політичну кампанію у далекій
маленькій країні. Паралелі з україн-

ською ситуацією — очевидні: режим, що переслідує й ув’язнює своїх
противників, силовий
розгін мирних протестів,
залякування опонентів,
певна кількість людей,
які вважають, що їх не
обходить те, що діється
в країні, і навіть кричалка
„Хто не скаче, той Піночет“, яку демонстранти
вигукують після перемоги
на референдумі. „Маємо
17 опозиційних партій.
Деякі просто хочуть перемогти, а не
повністю перебудувати країну“, — ці
слова головного героя ніби сказані про
нашу політичну реальність.
Не тільки про подібності, але
й про розбіжності ситуацій у Чилі
1988 року та теперішній Україні йшлося під час обговорення фільму, в якому взяв участь правозахисник, члензасновник Української Гельсінської
групи Мирослав Маринович.
Варто зазначити, що Августо Піночет прийшов до влади у 1973 році внаслідок військового перевороту на чолі
генералів, які силовими методами намагалися навести лад у державі. Після
поразки на референдумі в 1990 році
був змушений віддати владу, оскільки
на бік народу перейшла більшість його
військового уряду.
Анна ГЕРИЧ

коротко
Комітет із Національної пре
мії України ім. Т. Шевченка
затвердив остаточний список
претендентів на здобуття Шев
ченківської премії 2014 року.
У номінації „Література“ її
здобув Мирослав Дочинець
(Мукачеве) за романи „Криничар. Діярюіш найбагатшого
чоловіка Мукачівської домінії“
і „Горянин. Води господніх русел“. У номінації „Літературознавство і мистецтвознавство“ —
Ірина Гаюк (Львів) за книгу
„Ілюстрована енциклопедія
вірменської культури в Україні“,
„Образотворче мистецтво“ —
Любомир Медвідь (Львів) за
цикл художніх творів „Ремінісценції“. „Музичне мистецтво“ — Людмила Монастирська
(Київ), а в номінації „Театральне
мистецтво“ — п’ять митців, за
працю в опері Ріхарда Вагнера
„Летючий голландець“ у Донецькому національному академічному театрі опери та балету
ім. А. Солов’яненка.
Академічний камерний ор
кестр „Віртуози Львова“
18 лютого представив слуха
чам класичні мелодії у про
грамі „Музичний відпочинок“.
Особливою родзинкою програми був виступ Ігоря Мацелюха, який грав на унікальному інструменті — флейті Пана.
Звучали твори від Моцарта,
Вівальді та Баха до Брамса,
Штрауса і сучасного композитора Йоахима Андерсона. Із
цією програмою оркестр вирушив у подорож до Ґданська.
12 лютого на засіданні Ко
мітету зі щорічної премії
„Українська книжка року“
було визначено найкращі
видання 2011 – 2013 років.
У номінації „За видатні досягнення у галузі художньої
літератури“ премію присуджено виданню „Щоденникові
записи, 1939 – 1956“ Олександ
ра Довженка. У номінації „За
вагомий внесок у розвиток
українознавства“ переможцем
серед 19 претендентів визнано
„Шевченкову посвяту“ Василя
Пилип’юка. Загалом у конкурсному відборі взяло участь
55 видань від 40 видавництв та
видавничих організацій.
За матеріалами інформагенцій
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у пошуках свого обличчя

Олена Баша: „З принцес
я плавно перейшла у відьми…“
А
ктриса Олена Баша найперше відома юним
глядачам як Фея Мелюзина з вистави
„Попелюшка“, Бастинда з „Чарівника смарагдового
міста“ чи королева Регилія з „Диких лебедів“
та багатьох інших казок. Проте заслужена
артистка України має у творчому доробку й цікаві
драматичні ролі. Пропонуємо нашим читачам
розмову про те, як формувалася мисткиня.

— Олено Петрівно, як починався Ваш шлях на сцену?
— Я зі шкільних років
брала участь у дитячій
драматичній студії „Ровесник“ при колишньому
палаці піонерів, у цей час
там викладав актор Віктор
Шулаков. Ще я займалася
у дитячій ляльковій студії
„Світлячок“ (керівником
була Валерія Луганська).
Взагалі, перепробувала
себе в багатьох гуртках, які
могли відвідувати тогочасні львівські школярі.
Потім вступила до Київського театрального інституту. Керівник нашого
курсу Леонід Олійник був
справжнім „театральним батьком“: вклав у нас
не тільки багато праці,
а й душу, опікав нас і завжди казав: „Мені передовсім важливо, щоб ви були
добрими людьми, а потім
уже добрими артистами!“.
— А як Ви потрапили саме
на сцену львівського ТЮГу?
— Наприкінці навчання
наші випускні вистави
проглядають директори та режисери з різних
театрів України і вибирають собі у трупу того
чи іншого артиста. Мене
запросив тогочасний директор львівського ТЮГу.
Спочатку я вагалася, адже
не секрет, що всі актори
мріють про театр драматичний, але мій педагог
порадив прийняти пропозицію, бо казав, що маю
такий тип обличчя, коли
довгий час виглядатиму

молодою, відтак я вирішила спробувати.
— Нам у студентські роки
розповідали про „адові репетиції“, які влаштовувала
Ада Куниця. Вам не страшно було потрапити на таку
пекельну репетицію?
— (Сміється). Та ні. Насправді акторам було дуже
тепло і добре в тому „пеклі“.
То удача працювати з таким
режисером як Ада Миколаївна, вона вишколювала акторів. Саме завдяки їй артисти нашого театру мали
можливість пробувати себе
в дуже широкому діапазоні:
від казок Ганса-Крістіана
Андерсена до драматургії
Бертольда Брехта.
— Взагалі, хто з режисерів
допоміг Вам як артистці
реалізуватися якнайповніше на „дорослій“ сцені?
— Для мене таким режисером-педагогом був передовсім Марк Нестантінер.
Це був, якщо можна так
сказати, акторський режисер, він дуже любив артистів, яких задіював у своїх
виставах, завжди переконував акторів на репетиції,
що вони геніальні, але ось
цей момент і от-цей епізод
треба було б допрацювати,
а от це місце у майбутній
виставі фіксуємо…
На репетиціях він працював над окремими ключовими епізодами, а вже
над іншими, за його визначенням, проміжними
епізодами ми працювали
якось дуже швидко, при

тому вистава виходила
цілісна, цікава своїми акторськими роботами, коли
глядач відкривав несподівані грані таланту добре
знаних акторів. Так, мені
досі пам’ятна робота над
виставою „Отчий світильник“ за твором Романа Федоріва, я виконувала роль
Настусі. Ми з цією виставою об’їздили багато міст
і держав. У Тбілісі, приміром, на фестивалі молодіжних вистав отримали
гран-прі за цей спектакль.
Пізніше у мене була
цікава роль Віки у виставі „Завтра була війна“. Її
поставив Ярослав Федоришин, який тоді розпочинав свою режисерську
діяльність. З ним було цікаво працювати, він знав
нашу сцену, можливості
наших акторів.
А з режисером Мироном Лукавецьким була
цікава робота у виставі
Миколи Куліша „Мина
Мазайло“ (я виконувала
роль Улі) і в поставі „Назар Стодоля“ (роль Стехи).
Ми багато з ним працювали
і над драматичними, і над
юнацькими виставами.
— А які ролі у Вашому творчому доробку, на юнацькій
сцені Вам найцікавіші?
— Снігова королева в однойменні казці, Білосніжка („Білосніжка і семеро
гномів“), Графиня Вишня („Пригоди Чиполіно“). Я дуже любила роль
Принцеси у казці Євгена
Шварца „Тінь“, її поставив у нашому театрі Мирон Лукавецький. Цікава
роль мами у виставі „Івасик-Телесик“, це була експериментальна режисерська постановка Олексія
Кравчука. А взагалі, я нарешті з принцес плавно
перейшла у відьми.

— Чому нарешті?
— Акторам важко дається
перехід на вікові ролі, актрисам особливо. Я сама
недавно відмовилася виконувати роль принцеси
Будур у виставі „Лампа
Аладдіна“, оскільки вже за
віком не підходжу на цю
роль. Вважаю, що треба
вміти вчасно піти, переорієнтуватися, не треба
грати принцесу, коли твій
партнер принц тобі в сини
годиться, а в нас у театрі
є молоді артистки, яким
ця роль більш відповідна.
— Знаю, що Ваші доньки
теж актриси. Ви не заперечували проти їх життєвого
вибору?
— Звичайно, ні. Напевно,
це було якоюсь мірою закономірно. Коли режисер
Сергій Проскурня у 1989 р.
ставив у нашому театрі
виставу-дилогію в двох
окремих частинах про Тараса Шевченка за сценарієм Богдана Стельмаха, то
моя старша донька Настуся грала в ній маленького
Тараса. Діти акторів нашого театру грали братів
і сестер Шевченка. Малечі
це страшенно подобалося,
що вони на сцені разом із
дорослими працюють як
справжні актори. Тепер
моя старша донька Настуся — актриса Київського
театру драми і комедії на
лівому березі Дніпра. Молодша Ксенія — актриса
театру ім. Франка. Я відвідую всі їх прем’єри, тішуся їхніми успіхами.
Оксана ПАЛІЙ
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нагородження

Український шахіст підкорятиме Індію
З
акриття фіналу чемпіонату України з шахів серед юніорів, який
зібрав гравців і прихильників цього виду спорту з усієї країни,
відбулося 14 лютого у Львівській політехніці. Розпочалася урочистість із подяк усім, хто підтримав проведення чемпіонату України
у Львові. Передовсім слова вдячності прозвучали для ректора Львівської політехніки професора Юрія Бобала за надану можливість
провести чемпіонат у приміщенні університету.

Організатори чемпіонату також поділилися дальшими планами. Отже,
24 серпня відбудеться відкритий
гросмейстерський турнір і дитячий
фестиваль за участю представників
різних країн (повинно бути понад
500 учасників). У листопаді пройде
чемпіонат України з шахів серед дорослих.
У цьому юніорському чемпіонаті, на жаль, жодного призового місця львівські гравці не посіли.
У номінації „Класичні шахи“
українським чемпіоном до 20 років
став В’ячеслав Борисенко (Дніпропетровськ). Срібний призер — Петро
Андрієнко (Житомирська область),
а бронзу виборов Єгор Богданов
(Херсон). Серед дівчат перемогу
здобула Юлія Осьмак (Київ), друге місце посіла Анастасія Дудрова
(Дніпропетровськ), третю, бронзову
нагороду отримала Марія Танцюра
(Сімферополь).
У номінації „Швидкі шахи“ перемогу здобув Микола Бортник (Миколаїв). Другим став В’ячеслав Борисенко (Дніпропетровськ), а третє

місце посів Єгор Богданов (Херсон).
Серед дівчат першість отримала
Олена Васіна (Луцьк), срібло здобула Аліна Сазонова (Харків), а бронзову нагороду повезла додому Ольга
Іваненко (Миколаїв).
У „Блискавичній грі“ серед
хлопців найвищий результат показав В’ячеслав Борисенко (Дніпропетровськ), срібним призером
став Микола Бортник (Миколаїв),
а бронзу здобув — Єгор Богданов
(Херсон). Серед дівчат у цій номінації чемпіонкою України стала Марія
Танцюра (Сімферополь), друге місце посіла Світлана Процюк (Запоріжжя), бронзову нагороду отримала Зоріна Іргашева (Житомир).
Усі переможці отримали медалі,
грамоти та гарні призи.
Отож переможцем, який представлятиме Україну на чемпіонаті
світу з шахів, що відбудеться у жовтні цього року в Індії (Мумбаї),
став першокурсник Харківського
національного юридичного університету ім. Я. Мудрого В’ячеслав
Борисенко:

— Шахами займаюся зі семи
років. Також мої четверо старших
братів і батько багато років грають
у шахи. Це мене також неабияк мотивує і дуже допомагає. Звичайно, їдучи на чемпіонат, ставив перед собою
найвищі цілі. Дуже задоволений, що
мені вдалося їх досягти. Я регулярно
беру участь у таких масштабних змаганнях. Від гри в шахи отримую задоволення. Маю дуже багато друзів, які
теж захоплюються цією грою.

кубок Галичини

Львів’яни найсильніші у бадмінтоні

З

31 січня до 2 лютого
2014 року у спортивному комплексі ЛНУ
імені Івана Франка
відбулися змагання
ветеранів та любителів
бадмінтону за „Кубок
Галичини 2014“.

П’ятий міжнародний турнір організувала Обласна федерація бадмінтону
та спортивно-оздоровчий клуб „Бузувіри“ при
сприянні Львівської політехніки та Франкового
університету. Цьогоріч

участь у Кубку взяло понад 120 бадмінтоністів
із 13 регіонів України та
Молдови.
Головний приз — „Кубок Галичини“ — здобули
львів’яни, які завоювали
загалом 31 медаль, зокрема — 7 золотих (ще четверо здобули чемпіонство
у парах із представниками
інших міст).
Цікаво відзначити, що
за п’ятилітню історію турніру лише двом спортсменам — проректору Львівської політехніки про-

фесору Юрію Рашкевичу
і викладачу Львівського
університету фізичної
культури майстру спорту
Івану Каратнику щастило
раз у раз вигравати золоті
медалі в одиночних категоріях.
Цього разу проректор
Львівської політехніки
і головний ініціатор цього турніру Юрій Рашкевич
у фіналі подолав опір свого дніпропетровського суперника Юрія Рапацького. Окрім індивідуального
„золота“, Юрій Михайло-

вич здобув ще дві „срібні“
перемоги: спільно з Ігорем Капустяком у парних
дуелях та спільно з переможницею жіночого одиночного турніру (45+) Вірою Мудрою у міксті.
Всі учасники змагань
відзначили традиційно
високий організаційний
рівень турніру, гостинність господарів та пообіцяли повернутися наступного року.
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН
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Сканворд
Ручна
борона

Діаграма

Склала Христина ВЕСЕЛА

Нанесений
вітром
піщаний
пагорб

Персонаж
„Собору
Паризької
Богоматері“

Щільний
зернистий сніг

Різновидність
граніту

Столиця
Латвії

Нота
Верблюд
з Південної
Америки

Звертання до
заможного землеЧудо- власника Єгипетвисько в у Туреч- ський
лабіринті чині
фараон

Декоративна
собака

Оповідання
А. Гайдара

Столиця
Нігеру

Циганка в опереті
І. Кальмана
„Маріца“

Вічне
місто

Священна війна
мусульман

Грецький
острів

Урочиста
пісня
держави

Гори в
Італії

Об’єкт
бездумного поклоніння

Студент,
керівник
групи
ЗахідноУкраїнська Народна Республіка

Нота

ФранУказ
цузька
султана, письменшаха
ниця

Засоби
масової
інформації

Великоформатне
зображення зі
стислим тлумаченням; афіша

Орган
державної
влади в
Монголії

Назва
частини Монета Держава
Німеч- некруглої у Пд.-Сх.
чини у форми
Азії
ХХ ст.

Державаанклав у
Європі

Трискладова стопа у віршуванні
Давньогрецький
байкар

Кільцеподібний
кораловий
острів

Знаряддя для
обробітку землі

Поле,
залишене без
посіву

Давня
назва
Криму

Хімічний
елемент,
миш’як

Шоста
частина
сету в
тенісі

Засіяна
ділянка
землі
Довгохвостий
папуга

Муза
історії
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Пасмо
підводних
скель

Гора, де
народився Зевс
Син
Дедала

Літера
грецького
алфавіту
Давньо
грецький
співець

Сходи на
літак
Мінерал, Малий
природ- латвійна синя ський
фарба автобус

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 5
Горизонтально: 5. Ріг. 8. „Ауді“. 9. Одін. 10. Кадастр. 11. Нокіа.
13. Дуель. 18. Капрі. 20. Джоан. 21. Інвар. 23. Париж. 24. Еліта.
25. Манчестер. 26. Гарде. 27. Сонар. 28. Натяк. 30. Інарі. 31. Театр.
33. Кобра. 37. Старт. 38. Номінал. 39. Етюд. 40. Ірак. 41. Рон.
Вертикально: 1. Броди. 2. Егіст. 3. Натовп. 4. Ніка. 6. „Форд“. 7. Анклав.
12. Іміджмейкер. 14. Університет. 15. Адреналін. 16. Конденсат.
17. Анестезія. 19. Атакама. 22. Антракт. 29. Трофей. 32. Африка.
34. Анди. 35. Амбра. 36. Юнона. 37. Слід.

Вулкан
на
Сицилії

J J J
Наша пара програла на змаганнях з танців. За дві години
Сергій так і не відважився запросити Оксану.
J J J
Блондинка прокидається вранці і підходить до вікна.
Чоловік:
— І яка сьогодні погода?
— Звідки я знаю. Такий сильний дощ іде, що нічого не видно!
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для львів’ян і гостей міста
Національний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
20 лютого — „Травіата“ (опера). 18.00.
21 лютого — „Лебедине озеро“ (балет).
18.00.
22 лютого — „Флорія Тоска“ (опера).
18.00.
23 лютого — „Білосніжка та семеро
гномів“ (балет, прем’єра). 12.00,
„Запорожець за Дунаєм“ (опера).
18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
20 лютого — „Бояриня“. 18.00.
21 лютого — „Віяло леді Віндермір“.
18.00.
22 лютого — „Сватання на Гончарівці“.
18.00.
23 лютого — „Назар Стодоля“
(прем’єра). 18.00.
26 лютого — „Одруження“. 18.00.

Камерна сцена
20 лютого — „Гойдалка на двох“. 17.00.
25 лютого — „Безіменна зірка“. 17.00.
26 лютого — „Катерина“. 16.00.

Львівський драматичний
театр імені Лесі Українки
22 лютого — „Загублений хвіст, або Як
Вінні-Пух допоміг Іа-Іа“. 12.00,
„І все-таки я тебе зраджу“. 18.00.
23 лютого — „Загублений хвіст, або Як
Вінні-Пух допоміг Іа-Іа“. 12.00,
„Євангеліє від Юди“. 18.00.

РЕКЛАМА В „АУДИТОРІЇ“
На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)
Частина
1 1/2 1/4 1/8 1/16
шпальти
Площа, см2 450 220 110 50 24
Ціна, грн.
350 250 200 150 100

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

На обкладинці (остання
сторінка, повноколірний друк)
Частина
шпальти
Площа, см2
Ціна, грн.

1

1/2

1/4

450
500

220
350

110
250

Виготовлення рекламного
блоку на замовлення

Незалежно від місця розміщення і розміру:
• реалізація ідеї замовника з викорис
танням матеріалів замовника —
150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакцією до виготовлення кінцевого
зразка — 350 грн.

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

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С.Бандери, 12, кімн. 103.
Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: info@polynet.lviv.ua

Львівський духовний театр
„Воскресіння“
22, 23 лютого — „Провінційні
анекдоти“. 18.00.
26 лютого — „Попелюшка“. 11.00, 14.00.

Молодіжний
академічний театр
ім. Л. Курбаса
21 лютого — „Театр злочину“. 19.00.
22 лютого — „Так казав Заратустра“.
19.00.
23 лютого — „Марко Проклятий,
або Східна легенда“. 19.00.

Перший український
театр для дітей
та юнацтва
20 лютого — „Чарівне кресало“. 13.00.
21 лютого — „Русалонька“. 12.00.
22 лютого — „Дикі лебеді“. 14.00.
23 лютого — „Русалонька“. 12.00,
„Троє поросят“. 15.00.
25 лютого — „Наш Тарас“ (прем’єра).
14.00.
26 лютого — „Втеча з реальності“. 13.00,
„Олівер Твіст“. 17.00.

Будинок орґанної
та камерної музики
22 лютого — Концертна програма
„Тільки Й. Бах“. Солістка —
Надія Величко (оран). 17.00.
23 лютого — Романтична музика
Європи. Солісти —
Ірина Маковецька (вокал),
Іванна Клюба (вокал),
Надія Величко (оран). 17.00.

Ректорат, колектив бухгалтерії
та співробітники Національного
університету „Львівська політехніка“ висловлюють щирі співчуття
заступнику головного бухгалтера
Людмилі Петрівні Мороз з приводу важкої втрати — смерті матері
Марії.

Колектив кафедри прикладного
матеріалознавства та обробки
матеріалів Інституту інженерної
механіки та транспорту Національного університету „Львівська
політехніка“ висловлює глибоке
і щире співчуття доценту кафедри Олегу Анатолійовичу Кузіну із
приводу тяжкої втрати — смерті
найріднішої людини — матері
Ольги Василівни.

ч. 6 [2846]
20 — 26 лютого 2014

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

23

увага: конкурс продовжено!

Мій Шевченко

200-літтю Кобзаря присвячується
Через бурхливі події в країні, що вносить певні корективи
у наше життя, на прохання читачів „Аудиторії“ редакція тижневика продовжує творчий конкурс „Мій Шевченко“ до кінця
березня.
Нагадуємо, що на конкурс приймаємо прозові і поетичні твори,
малюнки і плакати на Шевченківську тематику. Важливо, щоб автори — люди третього тисячоліття — силою художнього слова і пензля
чи олівця передали своє власне сприйняття Кобзаря, його творів
і громадянської позиції, зуміли показати, як український пророк
вплинув на формування їхньої особистості, а, може, і всієї нації.
Автори п’ятьох творів-переможців будуть нагороджені
поїздкою Шевченківськими місцями, п’ятьох інших — грошовими преміями, а всі учасники отримають пам’ятні призи або
квитки в театри.
Письмові твори приймаємо в електронному вигляді, вони не
повинні перевищувати 5000 знаків. Малюнки і плакати розміром
А3 подавати на ватмані. Обов’язково слід зробити помітку „на
конкурс“, вказати своє ім’я, прізвище, інститут і групу, контактний
телефон.

Адреса редакції: Львів-13, вул. С. Бандери, 12, к. 229,
тел. 258-26-08, e-mail: info@polynet.lviv.ua

Як подати оголошення
в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від
підприємств, організацій та
приватних осіб.
Вартість оголошення:
• комерційного характеру
(до 30 слів) — 70,00 грн.;
• комерційного характеру
(понад 60 слів) — за тарифами
реклами;
• про загублені документи —
10,00 грн.;

• співчуття — 20,00 грн.;
• привітання (до 30 слів) —
50,00 грн.;
Система знижок: більше
трьох публікацій — знижка
10% від суми замовлення.
Ціни подано з урахуванням
податку на додану вартість.
Крайній термін подання
оголошення — десять днів
до виходу газети.

Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Тел. (0322) 258-21-33
http: //www.audytoriya.lviv.ua, e:mail: info@polynet.lviv.ua

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
диплом ВК № 28309480, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Бобак Наталії Олександрівни;
студентський квиток № 08586084, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Пекелей Уляни
Вікторівни;
залікову книжку, видану Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Шатрука Петра Миколайовича;
студентський квиток № 099693, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Денисюк Людмили Сергіївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Поради Ганни Іванівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Гривнака Віталія Ярославовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Шевчук Оксани Олегівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Андрійчука Олега Володимировича.

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
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 — 2,00 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. № 140091.
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